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 ابــكتو راتـمحاضص ــتلخي

 رآنــد القـان في تجويـالبره
 (:مــرآن الكريــالق)دي يف ــررالتمهيــمق

 .إىل آخـر القـرآن( ص)حفـظ سبعـة أجـزاء ونصـف، أي مـن سـورة 

 دـــــــــن التجويـف ..................................................................... .............. 
o 2 دـــــــــــــــــــن التجويــــــــــــادئ فــــــــــمب 

o 4  مـــــــــرآن الكريــــالوة القــــل تــفض 

o 6 ةـــــــــــــــــــــــــــوالبسملاذة ـــــــــــاالستع 

 روف الساكنــة ــاحل..................................................................... .............. 
o 8 ةــــــــــــــــــــــــــون الساكنــــأحكام الن 

o 66 ني ــــون وامليم املشددتـــــأحكام الن 

o 66 ةــــــــــــــــــــــــــــم الساكنــــــأحكام املي 

o 22 (والم احلرف/ عل الف والم/ االسم الم ): ةــــــــــــــــــــــــــالم الساكنــــــال احكام 

 روفــــاحل وصفــــات ارجـــخم ...................................................... .............. 
o 24  روفــــــــــــــــــــــــــــــــــارج احلـــــــــــــــــخم 

o 22 (لحروفـة لـــالذاتيـصفات ال) روفــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلات ــــــــــــــــــصف 

o 42 (رضة للحروفاالصفات الع) قــــــــــــــــــــــــــم والرتقيـــــــــــــــالتفخي 

o 44  نـني واملتباعديــني واملتقاربـــاملثل 

 صرـــــد والقـــــامل ..................................................................... .............. 
o 46 (البدل/ العوض / الصلة الصغرى/ الطبيعي): يــــاملــــــــــــــــــــــــــــــد األصلام ـــــــــاقس 

o 48 (بسبب سكون/ بسبب همز ): يـــــاملــــــــــــــــــــــــــــــد الفرعام ـــــــــاقس 

  أبــــواب أخـــــرى..................................................................... .............. 
o 22 داءـــــــــــــــــــــــــف واالبتـــــــــــــــــــــــــالوق 

o 28 ولــــــــــــــــــــــــوع واملوصـــــــــــــــــــــاملقط 

o 62 (اليت كتبت باهلاء اجملرورة) ثـــــــــــــــــــــــــــاء التأنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

o 62 اتـــــــــــــــــــــــــذف واإلثبــــــــــــــــــــــــاحل 

o 66 لــــــــــــــــــــــــــــــزة الوصــــــــــــــــــــــــــــــهم 

  حة والضعيفة، وقد ذكر يقرأ من الكتاب مع االنتباه لألحاديث الصحي....  القرآنرسالة يف فضائل

 .من هذا امللخص( 4)صفحة ( ـمــرآن الكريــــالوة القــفضــل ت)الكثري منه حتت عنوان 

مت تلخيصها يف شكل جداول أو رسومات توضيحية .. يف الفهرس( اللـون األصفــر)املوضوعــات امللونـة بـــ : ـةــــــــــــمالحظ

 .رــــــــــــــوفقنا اهلل وإياكم إىل كل خي. راجعتهايف نهاية كل موضوع؛ وذلك لتسهيل م
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 د ـــن التجويــادئ فـــمب 

 : أعلم أن لكل فن مبادئ عشرة، وإليك مبادئ علم التجويد
 .علم التجويد :هـــــــــــــــــاسم( 1

 : هـــــــــــــتعريف( 2

 .لتهمججودت الشيء أي ، يقال هذا شيء جيد أي حسن، والتحسني :ةـغالتجويد، ل

 .إخراج كل حرف من خمرجه مع إعطائه حقه ومستحقه :اــًـــوإصطالح

 الزمة لذات احلرف ال تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان حلًنا أي ،صفاته الذاتية الالزمة له :رفـــــق احلـــــــح. 
 اـريهة وغـــال والغنـالء واالستفـدة واالستعـر والشــكاجله: مثال.  

 صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية :احلرف مستحق. 
 وكالرتقيق فإنه ناشئ عن االستفال وهكذا ،كالتفخيم فإنه ناشىء عن االستعالء: مثال. 

  :هــــــــــــــحكم( 3

 .مسلم كل على عني فرض (العملي أي التجويد) به والعمل ،كفاية فرض (العلمي التجويد أي) به العلم

 هناك أقوال للسلف يف تفسري هذه اآلية تدور كلها حول حتسني قراءة القرآن، {َوَرتِِّل الُقْرآَن َتْرِتياًل} :لقوله تعاىل ،

 :وقراءته بطريقة بينة واضحة بتؤدة وطمأنينة
  ًنايبيتبينه : ، أييف تفسري اآليةقال قتادة وابن عباس. 
 ضًحا مفهوًما للناسفسره أي يكون وا ،فسره تفسرًيا :وقال ابن زيد. 
  اقرأه قراءة بينه(: رمحه اهلل)وقال احلسن. 
 بعضه على إثر بعض على تؤدة وترسل فيه ترساًل :وقال جماهد.    

 هوقول  :«يرجعون  يبعد من ماأقو سيجيء فإنه ؛والكبائر الفسق أهل وحلون وإياكم ،وأصواتها العرب بلحون القرآن اقرءوا

 .ضعفه األلباني «ال جياوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ،هبانية والنوحالقرآن ترجيع الغناء والر

 (.ليس فرض عني)فبعض أهل العلم قال أن العمل به : واملسألة خالفية 

 .، وقيل احلديث كذلك، لكن قول اجلمهور أن علم التجويد خمتص بالقرن فقطالكلمات القرآنية :هــــــموضوع( 4

 .أنه من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها :هــــــــــــــــــفضل( 5

والذي يقرأ  ،املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة: ، كما يف احلديثالفوز بسعادة الدارين( أي فضله) :هــــــــــــــفائدت( 6

 .صحيح مسلم «»القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران
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  :هـــــــــــــواضع( 7

 الرسول  :واضعه عملًيا فقد تلقاه من جربيل ،أي اتبع قراءة امًلًلْك {َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}: ، قال تعاىل. 
 استقـراًءا لقــراءة رســول اهلل  راءةـة القـأئموضعـه  :أمـا علميـــــــــــــــًاعنهــم من بعــده ، وقــراءة الصحابــة رضي اهلل.  
  رمحه اهلل( اخلليل بن أمحد الفراهيدي)رمحه اهلل، ولكن على املشهور ( أبو األسود الدؤلي)وأول من وضعه قيل. 
  رمحه اهلل (أبو مزاحم اخلاقاني)أما أقدم نظم يف علم التجويد وضعه . 
  رمحه اهلل( مد بن حممد بن علي اجلزريمشس الدين أبو اخلري حممد بن حم)أشهر علماء التجويد والقراءات اإلمام. 
  للشيخ سليمان اجلنزوري رمحه اهلل( حتفة األطفال)أشهر املنظومات يف علم التجويد. 

 (.استقرائي)فالتجويد علم  ،من الكتب والسنة :دادهـمـاست( 8

 .يًعايشملها مج عام حكمللوصول إىل  ،كلها أو بعضها ،تتبع اجلزئيات يف أمر مايعين : االستقراء

 . قواعده وقضاياه الكلية اليت يتوصل بها إىل معرفة أحكام اجلزئيات :ةـــــــــــــمسائل( 9

 .يف كالم اهلل تعاىل (اللحن)صون اللسان عن : هـــــــــــــغايت( 11

 .جلي، وخفي: وهو قسمان ،هو اخلطأ وامليل عن الصواب :نـــــاللح

  ومسى جلًيا أى ظاهًرا الشرتاك  .سواء أخل باملعنى أم ال ،يخل بعرف القراءةخطأ يطرأ على األلفاظ ف :اجللياللحن

 .القراء وغريهم يف معرفته
 برتك االستعالء فيها أو تاًء كإبدال الطاء دااًل :كتغيري حرف حبرف: مثال. 

 (.احلمد هلل)أو فتح دال  ،(أنعمت)كضم تاء  :كتغيري حركة حبركةأو : مثال 

  ومسى خفًيا الختصاص أهل هذا الفن مبعرفته .يطرأ على األلفاظ فيخل باحلرف دون املعنىهو خطأ  :ياخلفاللحن. 
 وهكذا... ، ومد املقصور ،وقصر املمدود ،كرتك الغنة: مثال.  

 كذلك  (حمرم) :ليوق ،(مكروه ومعيب عند أهل الفن)اخلفي واللحن . (حرام يأثم القارئ بفعله)اجللي  واللحن

 . ةلذهابه برونق القراء

 : ةــــــــــــراءة أربعـــب القــمرات

 وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من خمرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر املعاني :لـــــــــالرتتي. 

 وهو املأخوذ به يف مقام التعليم ،اإال أنه أكثر منه اطمئناًن ،وهو مثل الرتتيل :قــــــــالتحقي. 

 وهو اإلسراع يف القراءة مع مراعاة األحكام :درــــــــــاحل. 

 وهو مرتبة متوسطة بني الرتتيل واحلدر :رــــــــالتدوي. 

 .{َوَرتِِّل الُقْرآَن َتْرِتياًل}: لنزول القرآن به قال تعاىل (الرتتيل)وأفضل هذه املراتب 
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 :رواية حفص عن عاصم

 لنشرطريقة الشاطبية وطيبة ا :للقراءات طريقان مشهوران. 
 رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبيةمؤلفة على كلها لفت يف العصر احلاضر، كتب التجويد اليت ُأوهذا الكتاب و. 

 :(رحمه اهلل)عاصم ــ تعريف ب

 وكان كوفًيا. وكنيته أبو بكر ،النجدي ،جود بفتح النونهو عاصم بن أبي الَن. 
 اسم أبيه وليس كنية، وقيل هو كنية  (أبو النجود): أن وليس أبيه، وقيلبهدلة اسم أمه : وقيل ،عاصم بن بهدلة: وقيل امسه

 (.عاصم بن أبي النجود)ولكن املشهور أنه  .وامسه عبد اهلل

 هـ621 يذكر له املؤلفون يف تراجم القراء سنة والدة، وإاما ذكروا أنه تويف يف سنة مل. 
  علّي بن أبي طالبعلى  رأالذي ق ،رمحه اهلل أبي عبد الرمحن الُسلميعلى  عاصمقرأ ٌّالنيبعلى  ، وقرأ علي . 

 :(رحمه اهلل) ــ حفصتعريف ب

 وكنيته أبو عمر، وكان كوفًيا أيًضا ،هو حفص بن سليمان بن املغرية، 
 (رمحه اهلل)ابن زوجة عاصم ، أي ابن زوجته: كان ربيب عاصم، ربيبه يعين. 
   هـ682وتويف سنة  هـ، 22ولد سنة. 

 وذكر ذلك  (.وحفص باإلتقان كان مفضاًل) :(رمحه اهلل) يف قراءة عاصم كما ذكر الشاطيب وكان حفص مفضاًل

 .كثري من العلماء أن حفص كان يف قراءة عاصم أتقن من شعبة الراوي اآلخر لقراءة عاصم

  سند حفص إىل النيب هكذا: 
  النيب عن  علي بن أبي طالب عن أبي عبد الرمحن السلمي عن عاصم عن حفص

 .وما حكمة وما فائدته ،ما هو التجويد لغة وإصطالًحا   : اسئلة
 .ما هو حق احلرف ومستحقه     
 .عرف كل مرتبة منها ،وكم مراتب القراءة ،وما اقسامه ،ما هو اللحن     

  وحفظه وتعلمه وتعليمهفضل تالوة القرآن الكريم 
 :القرآن من الكتابقراءة أدلة على فضل 

  ِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر َوَعاَلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا اَب اللَِّه َوَأَقاُموا الصَّاَلِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَت}: اهلل تعاىليقول* 

 :على قولني ألهل التفسري {نَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّهِإ}، {ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر

 القراءة،أي التالوة  :ون منـــيتل 

 املتابعةأي  ،األول، ثم الذي يليه ، أياملتابعة :ويتلون من. 

 . حياتهيف( عز وجل)أن يتلوه اتباًعا وتطبيًقا لكتاب اهلل  ،ملن يتلو كتاب اهلل قراءًة ، فالبدواملعنيان متالزمان

 {َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي}: وقال تعاىل. 
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 :القرآن من السنةقراءة أدلة على فضل 

 إن اإلنسان بقدر ما حيفظ من آيات القرآن بقدر ما يرتقي يف درجات اجلنة: أواًل: 

  أن النيب ( رضي اهلل عنهما)العاص فعن عبد اهلل بن اقرأ وارق ورتل، كما كنت ترتل : يقال لصاحب القرآن »: قال

  .صحيح اجلامع: األلباني «يف دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها
آن وأتقن أداءه يؤخذ من احلديث أنه ال ينال هذا الثواب العظيم إال من حفظ القر :(رمحه اهلل)يف عون املعبود يقول 

 . من يالزمه بالتالوة والعمل :وقال صاحب القرآن معناه وتالوته،

جاء يف األثر أن عدد آيات القرآن على قدر : ، قال«فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»: وقال اخلطابي يف قول النيب 

 .رتفع إىل أعلى درجات اجلنةومن قرأ آيات القرآن كلها ا ،درج اجلنة يف اآلخرة، فكلما قرأ آية ارتفع درجة

 صلح ظاهره وباطنه بالقرآن، فقارئ القرآن ُي ،القرآن سبب يف تطيب الظاهر والباطن :ثانًيا 

  فعن أبي موسى األشعري قال رسول اهلل : قال :« مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة رحيها طيب

ل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمث

 «مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر

 .متفق عليه

  :نوع من الفاكهة هلا طعم طيب وريح طيب :األترجة

o النيب  َلَثَم أي طيب الباطن والظاهر ،لقرآن بها من حيث طيب املظهر واملخرباملؤمن الذي يقرأ ا،  

o ألنه ال ُيعلم إال باالختبار واالبتالء، كذلك الطعم ال يعلم إال بالتذوق،  ؛(الطعم)ـاإلميان ب وَشَبَه 
o ن يف قراءة القرآن عمل ظاهر يظهر أمام الناس ولكن اإلمياف ،ألنها تظهر ؛(الرائحة)ـقراءة القرآن ب َلَثَمو

 .القلب ال يظهر للناس

 القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة :ثالثـًا: 

  فعن أبي ُأمامة مسعت رسول اهلل : قال رواه مسلم «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيًعا ألصحابه»: يقول. 

 قارئ القرآنل أعده اهللالثواب العظيم الذي  :رابعـًا: 

   روى عبد اهلل بن مسعود  النيب أن من قرأ حرًفا من كتاب اهلل فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال »: قال

 .رواه الرتمذي وصححه األلباني «امل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف: أقول

 :فضل تعلم القرآن وتعليمهأدلة على 

 عثمان بن عفان  عن قال رسول اهلل : قال :«صحيح البخاري «مهخريكم من تعلم القرآن وعل. 

  وعن أنس بن مالك  عن رسول اهلل من هم يا رسول اهلل ؟ قال أهل القرآن هم : إن هلل أهلني من الناس قالوا »: قال

 .صحيح الرتغيب: األلباني، «أهل اهلل وخاصته

إلنسان خمتصون به كما أن أهل اف ".أهل اهلل أي أوليائه املختصون به: "ةنيدي يف حاشيته على سنن ابن ماجالس قال

 .وأهل نصرته وأهل معيته سبحانه وتعاىل( عز وجل)فكذلك أهل القرآن هم أهل والية اهلل  ،بنصرته ومعيتهو
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 اذة ـــــــــــــــاالستع 

 : معناهـــــــــــــــا( 1
 اللجوء واالعتصام :االستعاذة يف اللغة معناها. 

  :اهـــــــــــــحكم( 2
 (مستحبه )يل واجبة، عند البدء بالقراءةوق. 

 مدار الكالم على االستعاذة سواء كانت مستحبة أو واجبة على اآلية يف سورة النحلف :خالف بني أهل العلمهناك ف: 

 :{َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم}
o  نقل ( رمحه اهلل)اإلمام الطربي و .هو أمر ندب وإرشاد: وقالوا ،(حباباالست)فاألمر يف اآلية محله اجلمهور على

 .اإلمجاع على استحباب االستعاذة

o  على خالف بينهما (الوجوب)ومحله عطاء بن أبي رباح، وحممد بن سريين على: 
 اح يرى أن االستعاذة واجبة لكل قراءةــــــــــفعطاء بن أبي رب. 
 االستعاذة يف العمر مرة أجزأته عن الوجوبقول أن رى ين ــــــــد بن سرييـــــوحمم. 

  إذا أردت أن تقرأ القرآن : يعين {....َفِإَذا َقَرْأَت}: قال تعاىل ،عند البدء يف القراءة، أي يف أول القراءة (واجبة)أنها وقيل

 .فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم

 .(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) :صيغتها المختارة( 3

  عن بعض األئمة املتبعني كاإلمام الشافعي ومالك وغريهما أن هذه الصيغة هي واملشهور عن أئمة القراءة مجيًعا

 .سورة النحلآلية موافقة وفيها ( أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)املشهورة 
  وإن كان قد صح عن النيب أعوذ باهلل السميع العليم ): قال، فمن واألمر فيها واسع ،يف االستعاذة غري تلك الصيغة

 .فال بأس ، كما ثبت عن النيب (من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه

 :سر بها فيهمايحالتان جيهر بها فيهما، وحالتان : هلا أربع حاالت :حاالتــــــــــــــها( 4
 بدأ باالستعاذة حتى إىل التالوة، فُي جيهر بها إذا كان هناك من يستمع، حيث (مـــالتعلي)و (لــاحملاف) :فيجهر بها يف

 .إىل أن هناك من يقرأ القرآن فال يفوته من القراءة شيء ينتبه

 (.رادــاألنف)و (الةـــالص) :ا يفـر بهــــويس 

 :أوجه االستعاذة( 5

 (ألداءهذا الرتتيب من حيث األفضل يف ا، وهــة أوجــأربعهلا ) :ورةـسد أول الـة عنــع البسملـم االستعـــاذة. 

 .[االستعاذة عن البسملة، والبسملة عن أول السورةقطع  :أي] .قطع اجلميع (6

 [.ثم وصل البسملة بأول السورة/ الوقف على االستعاذة: أي] .قطع األول ووصل الثاني بالثالث (2
 [.ل السورةأوثم قراءة  /مع الوقف االستعاذة بالبسملةوصل  :أي] .وصل األول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث (3
  [.االستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورةوصل  :أي] .وصل اجلميع (4
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  هــة أوجــني ثالثـل سورتـني كـب أما البسملة فلهــا ،(اذةــاستع)بني السورتني ال توجد: 

 [.أي قطع نهاية السورة األوىل عن البسملة، والبسملة عن أول السورة الثانية] .قطع اجلميع (6

 [.ثم وصل البسملة بأول السورة الثانية/ الوقف على نهاية السورة األوىل: أي] .ألول ووصل الثاني بالثالثقطع ا (2
 [.الثانية بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة وصل نهاية السورة األوىل :أي]. وصل اجلميع (3

  :وهناك وجه ممتنع عند مجيع القراء، وهو

ثم قراءة  /مع الوقف بالبسملة وصل نهاية السورة األوىل :فال يصح] .وقطع الثالثوصل األول بالثاني مع الوقف عليه 

 [.الثانية أول السورة

 .إن البسملة خمتصة بأوائل السور ال بأواخرها: ألن العلماء قالوا! ملاذا هو وجه ممتنع؟

 (.أوهلا ملة يفبراءة هي سورة التوبه، وهي ال بس): راءةــال وبــني األنفـبأوجـه القراءة ا ـوأم 
 .[ثم قراءة أول سورة براءة/ األنفالالوقف على نهاية سورة ] .الوقف (6
 [.ثم قراءة أول سورة براءة/ السكت عند نهاية سورة األنفال] .والسكت (2
 [.وصل نهاية سورة األنفال بأول سورة براءة] .والوصل بدون البسملة (3

 اتـــــــــــــــــــتعريف: 
o (.أي قطع القراءة بالكليةأي ) اه االمتناع من القراءة واالنتقال حلال أخرىمعن :عـــــــــــالقط 

o عادة بنية استكمال القراءة يتنفس فيههو قطع الصوت عن الكلمة زمًنا  :فـــــــالوق أما. 

o من غري تنفس (زمن أقل من زمن الوقف عادًةأي )هو قطع الصوت زمًنا دون زمن الوقف  :تـــــــــالسكو.  

o ارق بني السكت والوقفالفو:  

 نص للوقف ممكن أن يكون يف موضع ليس فيه: فالوقــــــف. 

 هنا على النون السكت ف {َوِقيَل َمْن َراٍق} :كقولة تعاىل أن يكون عليه دليل، بدال فبالسماع  :السكت أما

 .سكت فيها أنبالتواتر  ورد عن النيب ، أي أنه عن طريق السماع جاء

  :ت األربعة املشهورة عند حفصالسكتاومثال ذلك 

 .[21: ةــــــالقيام] {َراٍق س ْنـــَوِقيَل َم} نون: على

 .[64: املطففني] {َراَن س ْلـــــــَب الَّــَك} الم: على

 .[6: فـــــــــــــالكه] { س اــــًــــــــــِعَوج... } ألف: على

 .[22: ســـــــــــــــــــي] { س اــــَــــَمْرَقِدن... } ألف: على

 .اـكم وجًها هلو ،وما حاالتها ،ما حكم االستعاذة   : اسئلة
 .نـــما أوجه البسملة بني السورتي     
 .راءةـاألنفال وبالقراءة بني ما أوجه      

 (جيوز فيه السكت والوصل: )ت خامسهناك سكو

 :من قوله تعاىل( ماليه) هاء: على

 {َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنَيْه  ْهــَما َأْغَنى َعنِّي َماِلَي}

 [22-28: احلاقة]
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 البسملـــــــــــــة  

 بعد االستعاذة تبدأ بالبسملة. 
 آية من سور النملجزء  وال خالف بني أهل العلم يف أن البسملة. 
 وال خالف بني أهل العلم يف القراءات يف اإلتيان بها يف أول سورة الفاحتة. 

 نــة والتنويــون الساكنــام النـأحك  
  :ةــون الساكنــالنتعريـف ( 1

  ال حركة هلاهي اليت ، 
  من، وعن»كنون  ،وصاًل ووقًفا ثابتةوهي نون»،  
  حلرفاالسم والفعل واوتكون يف ، 
  وسًطا وطرًفاوتكون . 

  :نــــــــــالتنويتعريـف ( 2
  زائدةهو نون ساكنة، 
  [فعند الكتابه ال ُيكتب التنوين نوًنا، وعند الوقف ال يظهر التنوين] .وتفارقه خطأ ووقًفا ألمساء لفًظاآخر اتلحق 

 ::::::: وإخفاء /قالب وإ /وإدغام  /إظهار :::::::  (أحكام 4)النون الساكنة والتنوين  أحكام( 3

  1) ارــــــاإلظه   
 (اإلظهـــار احللقـــي) :ارــــــــاإلظهتعريف ( 1

 .انــــــــــالبي :ةـــــــــــلغ

 [احلرف املظهر هو النون الساكنة]. يف احلرف املظهر (كاملة) إخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة :اـــــًاصطالح

 :ارــــــــاإلظه روفـح( 2
 (خ/ غ / ح / ع / هـ / أ ): ةــــست . 

  كلمتنيويف  كلمةيف  (الساكنة النون)مع  حروف اإلظهارتكون. 

 اإلظهار فومع حرنة الساك مثال النون:  
 اد ــــح ْنم تونــــــحــــْني :ــاءــاحلــ منأ ْنـمو ونأـــــْني :اهلمـــزة
 لـــــغ ْنم ضونغْنفسي :الغيـــــن ادــــه ْنـم مـــــهْنم  :اهلـــــــاء
 يزخ ْنوم  نقةــــــخــْنامل :اخلـــــاء ملـع ْنم متــعْنأ :العــــــني
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  (وال يكون إال من كلمتني)التنوين مع  حروف اإلظهارتكون. 

 اإلظهار فومع حر مثال التنوين: 
 كيمح ٌمعلي :ــــاءــاحل منأ ٌلك :اهلمـــزة
 ريغ اًلوق :الغيـــــن اره ٍفجر  :اهلـــــــاء
 اشعةخ ٍذيومئ :اخلـــــاء ظيمع ٍقخل :العــــــني

 :رفـذه األحـوالتنوين عند ه نوـار النـة يف إظهـالعل( 3
 خمرج النون والتنوين عن خمرج حروف احللق عُدأي ُب :رجــــاملخ ُدــعُب. 

  (احللق)واحلروف الستة من  ،(طرف اللسان)فالنون والتنوين من. 

 :ةــــار ثالثـــب اإلظهــمرات( 4
 اءـعند اهلمزة واهل :ىـــــــــأعل . 

 اءــعند العني واحل :طـــــأوس. 

 اءــعند الغني واخل :ىــــــــــأدن. 

 : ةــار من التحفـد اإلظهـشاه ( 5
 يــذ تبيينــام فخــبع أحكرأ نــــــن تسكن وللتنويإللنون 

 ت فلتعرفـتبت ُرـق سـللحل فرـــقبل أح اإلظهاُر فاألوُل

 اُءـــــني خـــم غــان ثـــمهملت اُءــني حـــم عـــث اُءـــز فهــهم

 ما هي النون الساكنة؟ وما هو التنوين وما أحكامهما؟   : اسئلة
 ما هو اإلظهار لغة وإصطالحا؟ وما هي حروفه؟      
 ؟ وما مراتبه؟اإلظهار ما العلة يف     

  2) م ادغـــــــاإل  
 : امــــاإلدغف ـــتعري ( 1

 .الخـــــــــاإلد :ةـــــــــــلغ

 .التقاء حرف ساكن مبتحرك حبيث بصريان حرفا واحًدا مشدًدا، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة :اـــــًاصطالح

ال عمل ( امليم والباء)غام ، فحريف اإلد(يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة: )خذ على هذا التعريف قولهُأ

 .للسان فيهما

 :والتعريف األصح أن اإلدغام

 .(يعين احلرف الساكن واحلرف املتحرك الذي بعده) هو النطق باحلرفني كالثاني مشدًدا

رة ـمحاض

4 
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 :امــــاإلدغ روفـــــح( 2

 ونــــــــليرُم»جمموعة يف لفظ  :ةــــست». 
 (ن/ و / ل /  م/ ر / ي ) :يــــــــــــــــــــــــــــوه. 
 يف اإلدغام يكون هناك:  

o ُهو حرف النون الساكنة أو التنوين :مـــــــــــــــــــــــــدغم. 
o وهي حروف اإلدغام الستةيكون احلرف الذي بعد النون الساكنة أو التنوين :هــــــــدغم فيوُم ،. 

 :وهو قسمان :امــــاإلدغ امـــــأقس( 3

 ةـــــــــام بغنــــــإدغ :األول:  
o (و/ م / ن / ي : )«وـــــينم»جمموعة يف كلمة  وله أربعة أحرف. 

o وال يكون إال من وبعد التنوين ، كلمتنيبشرط أن يكون من بعد النون الساكنة  األحرفهذه  جاء حرف منإن ف

 .((وجب اإلدغام و يسمى إدغاًما بغنة)) كلمتني

 يف هذه األحرف األربعة الساكنة مثال النون:  
 ال اهللـــم ْنـــم :امليــــــم قولـــي ْنـــم :ليـــــاءا

 ليو ْنـــم :الـــــواو عمةـــن ْنـــم  :النـــون
 يف هذه األحرف األربعةن ـــــــــــــــــــــمثال التنوي: 

 قيمـــم ٍبعذا :امليــــــم جعلونـــي ٌقوبر :اليـــــاء
 اهيةو ٍذيؤمئ :ـواوالــــ اعمةـــن ٍذيؤمئ  :النـــون

o امـــام اإلدغــه يف أحكـــتنبي: 
الواو املتحركة خمرجها و-( واوــــال)تدغم يف  عندماأن النون الساكنة 

  ،ةـــــــــط بدون غنـفق (واو)ة ـخترج الغنة على هيئ الفيحرتز أ- من الشفتني

 (ومـــمن اخليش ةـراج الغنـــإخ)عدم بطئ كثري من الناس خيف- خليشوماالغنة خترج من و- البد من وجود الغنةف

 .فيحرتز من ذلك ،مع الواو املدغم فيها النون
o (ةــــــوهي الغن) وبقاء الصفة ،(وينـون أو التنـــوهو الن) لذهاب احلرف ؛(اـــــا ناقًصـاًمغإد) :ةـــــــــام بغنـاإلدغ ىمـويس. 

 :ورـــــــــــــــــــــه اجلمهـــذي عليــــــــولكن ال
  (.الغنة) تهما، وبقاء صف(النون أو التنوين)لذهاب حرف  ؛(صــــام ناقـــإدغ) :(الواو والياء) حريف يفام ـــاإلدغأن 
  (ةغنالو النون أو التنوينأي ) لذهاب احلرف والصفة مًعا؛ (كامــلإدغــام (: )النون وامليم) حريفاإلدغام يف أما ،

 .(فيه ف املدغمغنة احلر) والغنة املوجودة هي

o (:وإن كانت يف كلمتني) امــــمن اإلدغ ستثين فيهـا النـون الساكنـةترآن ـع يف القـة مواضـثالث وهناك 
 { مـــــرآن احلكيـــالقويس} القرآنو (نسيــ( )يا: )فتنطق  الرواية جاءت هكذا باإلظهارألن ؛ 

 {القلم وما يسطرونو ن} لمالقو (ننــو: )فتنطق  الرواية جاءت هكذا باإلظهار ألن ؛ 

 {اقر ْنل مــــــــــــــــــــــــــــــوقي}حفص من طريق الشاطبيةيف رواية  للسكت على النون ؛. 
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o اإلظهـــــار املطلــــــق: 

  وجب اإلظهار (كلمة واحدة)يف  الساكنة بعد النونحروف اإلدغام وقعت إذا . 

  ةلق أو شفحبويسمى إظهاًرا مطلًقا لعدم تقييده. 

  (( انوـــْنص / انوـــْنق / انـــيـــْنب / اـــيـــْنالد))  :القرآن وال خامس هلا وهيكلمات يف  (4)وقد وقع هذا النوع يف. 

  (اديَّ/ ان صوَّ)ـــ ك ،(وهو ما تكرر أحد أصوله) (:املضاعف)ـلتبس بيلئال  دغم هذا النوعيومل. 

 فال يعلم هل هو ،التضعيفوما أصله  ،ونـــــــــالنمل يظهر الفرق بني ما أصله  ،فلو أدغم: 

 انوـــْنص / اـــيـــْنالد :كما يف.. وــوالصن يــمن الدن -

 انوَّـــــــص/  اـــــــــــــــــيَّد :كما يف.. وــالصوأو من الدي  -

 .كــــــــــــعلى ذل ًةــــــرة حمافظـــــون مظهـــــت النــــــــــفأبقي

o قـــــار املطلـــاإلظه ى منــيستثن: 
 من رغمعلى ال)نة يف امليم كيف أول سورة الشعراء والقصص، فتدغم النون السا( طسم) :كلمة واحدة، وهي 

 (يــــــــمــــــم( )ـــنـسي( )طا) .(أنهما يف كلمة واحدة

 ةــــري غنــام بغـــإدغ :الثاني: 
o  (ر/ ل ): وله حرفان.  

 الم والراءمع ال الساكنة مثال النون: 
 مــــبهر ْنـــم  :الــــــراء هــــــدنـــل ْنـــم :الــــــالم

  مع الالم والراء التنويــــــــــــــــــنمثال: 
 اـــــــزقر ِةرمث  :الــــــراء خبريـــل ِذيؤمئ :الــــــالم

o  اًعة مــوالصف رفــاب احلــلذه؛ (كامـــٍـاًلإدغاًمـا )ة ـــــغنبغري ويسمون اإلدغام 

 . (أي ذهاب النون والتنوين والغنة بالكلية)

 :ووجه اإلدغام يف احلروف الستة :امـــة يف اإلدغـــالعل( 4
 (لـــــالتماث) ونــــــــــــــــــــــالني ـف. 
 (سـالتجان)  يف االنفتاح واالستفال واجلهر اءــيواو والــالمع. 

 :(ســــــــالتجان)ليس و ،راء ــــــــــالم والـــــالو وامليــــــــــم ــاءـــواو واليــالـمع  (اربــــــــالتق) :األصح إن نقولو
تقارب يف ) :ثالثيف إحدى التقارب ف ،التقارب ال يشرتط فيه احتاد املخرج، أما من احتاد املخرجفيه س البد ـالتجانألن 

  .(تقارب يف املخرج والصفةأو /  تقارب يف الصفة دون املخرج أو/  املخرج دون الصفة

 :نـــــة والتنويـــون الساكنـــلنفل
o يف الصفاتتقارب ( واوــــــــــــــــــــــــال)ع ــــم. 
o  فجميع صفات النون هي نفسها صفات امليـــــــــمتقارب يف الصفات( ــــمــــــــــــــــــامليـــ)ومع ،. 
o  يف املخـــرج والصفــــات تقارب( ءـــاــــــــــــــاليــــــ)ومع. 
o اتــــــيف املخرج ويف أكثر الصف تقارب (راءـالم والـال) معو. 

  فــــــة يف التخفيـاملبالغ :راءـــــالم والــة مع الـــالغنووجه حذف. 
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 : ةــمن التحفام ــاإلدغد ـشاه ( 5

 تــم قد ثبتــيف يرملون عنده تتـــة أــاني إدغام بستـــوالث

 اـــــلمو ُعــــــبينم نـــــــــــةفيه بغ ـــالكنها قسمان قسم يدغم

 الــــتدغم كدنيا ثم صنوان ت الـــــــة فـــان بكلمــإال إذا ك

 نــــهراء ثم كررـــالم والــيف ال ةــــري غنــام بغــي إدغـوالثان

 وما أسبابه؟ ته؟ وما فائدهأقسام ماه؟ ـا؟ وما حروفـًما هو اإلدغام لغة وإصطالح   : اسئلة
 ما وجه اإلدغام يف هذه احلروف ومل مسى ناقًصا يف الناقص؛ وكامال يف الكامل؟    

  3) البــــــاإلق   
 : قــــــالباإلف ـــتعري ( 1

 .هــــــــــــــيء عن وجهـــــــل الشــــحتوي :ةـــــــــــلغ

 .مع مراعاة الغنة واإلخفاء ،قبل الباءميًما  (النون الساكنة والتنوين)أي قلب  ،آخر ل حرف مكانعج :اـــــًاصطالح

 .ةـــــــــــــبغن (اةـــا خمفــميًم)ن ــــــــة أو التنويــــــون الساكنـــب النـهو قل :عرف اإلقالب بأنهواألفضل أن ُن

 : قــــــالباإل حــــروف ( 2 
  اءــــــــــــــالب :وهو حرف واحدله. 
 عند الباء حيتاج إىل أن يكون هناك فرجة  (امليم الساكنة)إخفاء : مالحظة

 ,بامليم بني الشفتني عند النطق بسيطة

 أمثلـــة على اإلقـــــــــــــــــــــــالب: 
 مــــئهـــبـــْنأ  :ةــــــــــيف كلم :الساكنة يكون مع نون 

 وركـــب ْنأ  :ويف كلمتني
 رـصيـــب ٌعمسي  :وال يكون إال من كلمتني  :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع التنوي 
  مثال واحد فقط يف القرآنوهو  (نون التوكيد املخففة)على إقالب مثال: 

تأخذ وهي وإن كانت رمست يف املصحف على هيئة التنوين،  ،نون توكيد فهذه، {ةـــالناصيــــب اـــًلنسفع}: تعاىل قال

 .ذلك حكم اإلقالبك

 :اـــالب هنـــه اإلقـــوج :قــــــالباإلة يف ــالعل( 3 

o ؛ ثم أطباق الشفتني ألجل الباء،ارــــــــــاإلظهالتنوين مع وان بالغنة يف نون تيعسر اإل 
o  كذلك الختالف املخرج وقلة للتناسب امـــــــــــاإلدغوعسر، 
o  (ةـــــــالغن)والنون يف  ،(رجــــاملخ)لباء يف تشارك ا ألنها ؛اًميل إليه بالقلب ماإلخفاء وتوصِّفتعني. 
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 : ةــمن التحف قـــالباإلد ـشاه ( 4

 اءــــــــــــــــع اإلخفــة مــــا بغنـــًميم اءـــــــالب عند البـــث اإلقــوالثال

 ؟وما حروفه ،ما هو اإلقالب لغة واصطالًحا   : اسئلة
 ر؟ـا آخـًيكن حرف ا ومل كان القلب ميًمومل اإلقالب، ما وجه     

  4) ء اخفــــــــاإل  
 : اءـــــــاإلخفتعريف ( 1

 .تقول أخفيت الشيء؛ أي سرتته .رــــــــــــلستا :ةـــــــــــلغ

 [أي النون] .رف األولة يف احلــــــمع بقاء الغن ،النطق باحلرف بصفة بني اإلظهار واإلدغام عار عن التشديد :اـــــًاصطالح

 :اءـــــــاإلخفروف ـح( 2
  اإلقالب (واحد)و ،اإلدغام (ستة)و ،اإلظهار (تةس) :وهي الباقية بعد، حرًفا مخسة عشروله. 
 (.ظ/  ض/ ت / ف / ز /  ط/ د / س /  ق/ ش / ج / ك / ث / ذ /  ص) :وهي 
 إلخفاءتفخم عندهم الغنة يف حال ا(: ق/ ظ / ط / ض / ص : )واخلمس حروف. 

 حفة يف أوائل كلم هذا البيت بقولهتوقد رمز إليها صاحب ال : 

 اـــــًاملـــظع ـــضقى ـــت يفـــد زا يًبـــطم د       ما ـــسد ـــقخص ـــشاد ـــجم ـــك ناـــثا ذف ـــص

  :اءـــــــــــأمثلة على اإلخف( 3
حـــرف 

 اإلخفـــــــــــاء

 نــــــــــــــــــــــــالتنوي ةـــــــــــــــون الساكنـــــــــالن

 نيـــــــــــــــمن كلمت نيـــــــــــــــمن كلمت ةــــــــــــــــــــــــمن كلم

 رصًراـــص اـــًرحي دوركمـــص ْنأ وًراـــصـــْنم ص

 لكذ اـــًسراع كرذ ْنم رينذـــْنم ذ

 مـــث اـــًمجيع ةمرــــث ْنم وًراـــثـــْنم ث

 فرواـــكا ً عاد لـــك ْنم ثونـــكـــْني ك
 ناتـــج اـــًشيئ اءكمـــج ْنإ يناكمـــجـــْنأ ج

 كورـــش ٍرصّبـا اءـــش ْنمل ئونـــشـــْنامل ش

 ديراـــق ًا عفو بلـــق ْنم لبـــقـــْني ق

 ديداـــس ًاـقول وءـــس ْنم ونـــســـْنوت س

 انيةد ٌنقنوا ةباد ْنم اًدادـــْنأ د

 ايبـــط اً صعيد يباتـــط ْنم قونـــطـــْني ط

 ًقارز ٍذيومئ للتمز ْنفإ لنازـــْنفأ ز

 لماـــف ًا نار اتكمـــف ْنوإ رواـــفـــْنا ف

 يرـــجت ٍتجنا حتهاـــت ْنم هونـــتـــْنم ت

 احكةـــض ٌةمسفر لـــض ْنوم ودـــضـــْنم ض

 ليالـــظ ًاـظل هريـــظ ْنم رواـــظـــْنا ظ

 ـرةمحاض

 ؟؟؟
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 ن ن
 :رفـذه األحـد هـن عنـون والتنويـاء النـه أخفـوج( 4

 :ألنهما( اءـــــاإلخف)وهو  ...ا متوسًطا بني اإلظهار واإلدغامعطيا حكًمفُأ نـوالتنوي الساكنة ونـالنأن هو 

  مثل قربهما من حروف اإلدغام فيدغماأحرف اإلخفاء من  اـــــــــــــــــقربيمل. 

 راــــــــــــهظمنها مثل بعدهما من حروف اإلظهار في وادــــــــــيبع ومل. 

 :ةــــثالث اءـــــــاإلخفب ــــمرات( 5
 ت/ د / ط عند  :املراتب ىـــأعل. 

 ك/ ق عند  :بـاتراملى ــــأدن. 

  اقيـــــــــــعند الب :املراتبأوسط. 

 .(رفـــــــيكون يف احل و( / )دــــــــــــه تشديـــــــفي)ام ــــــــــــإلدغا : هو أن: امـــاء واإلدغــ اإلخفنيـرق بـوالف( 6

 .(رفــــيكون عند احلو( / )هــــــــد فيـــال تشدي)اء ـــــواإلخف
 : ةـــمن التحف اءـــــــاإلخفد ـشاه( 7

 لــــــــــــب للفاضــــــاجروف وــــــن احلم لـــــــــــــــــــــــد الفاضــاء عنــــع إخفـــوالراب

 اـــــــــت قد ضمنتهـــيف كلم هذا البي اــــــــــــر رمزهــــــد عشـن بعـة مـــيف مخس

 اـــــــًــع ظاملـــــض ىــتق فـيد زا ـــًدم طيب كم جاد شخص قد مسا صف ذا ثنا

 ه؟ ـ؟ وما مراتبهعلة فيما الوه؟ـا؟ وما هي حروفـًما هو اإلخفاء لغة واصطالح   : اسئلة
 .ام؟ مثل له خبمسة أمثلة خمتلفة لكل من النون والتنوينـوبني اإلدغ اإلخفاء ما الفرق بني     
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 ن ن
 العلـــــــــــة فيـــــــــــــــه أمثلـــة هـــــــــــحروف التعريــــــــــــــــــف احلكـم م

 ارـاإلظه 6
 يـاحللق

 :ــــــــــــــــــةلغـــــ

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 

 :اصطالحــًا

ه ـــل حرف من خمرجـــراج كـــإخ

 (ةــــــــــــكامل) ةـــــــــري غنــــــن غـــــــــم

 رــــــــــــرف املظهــــيف احل

6 
 هـ / أ 

 ح / ع 

 خ/ غ 

 :ونـــــــمع الن

 ةـــــكلممن 

  ونأْني

 كلمتنيمن 

 منأ ْنمو

 

 :مع التنوين

 كلمتنيمن 

 منأ ٌلك

 (رجـــــــــــاملخ ُدـــــــــــعُب): علتــه
 (انـــــــــــرف اللســـــــط)من  :نــــــــــــوالتنوي الساكنـــــــــة ونـــــفالن 

 (.قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلل)من  :ةــــــــــــــــــــــالستاإلظهـــــــــــــــار روف ــحو 

 :ةــــــار ثالثــب اإلظهـــمرات
 عند اهلمزة واهلاء :ىــــأعل . 

 عند العني واحلاء :أوسط. 

 عند الغني واخلاء :ىــــــأدن. 

 :شاهـــــــده من التحفـــــــة
 ذ تبييينـــــــبع أحكام فخرأ *ن ـــــن تسكن وللتنويإللنون 

 تبت فلتعرفللحلق ست ُر * رفـقبل أح اإلظهاُر فاألوُل

 اُءـــــــني خـــان ثم غــــمهملت * اُءـــني حـــثم ع اُءـــــز فهــهم

 امـاإلدغ 2

 :لغـــــــــــــــــــــــة

 الخاإلد

 

 :اصطالحــًا

ني ــــــــــــــــــــق باحلرفــــــــو النطــــــــه

 دًداــــــــاني مشــــــــــــكالث

6 
 لونيرُم

 ةــــــــــــــــــــبغن

 (وـــــــــــــينم)

 :مع النـــــــون

 من كلمتني

 قولي ْنم
 

 :مع التنوين

 من كلمتني

 اعمةن ٍذيؤمئ

 (اربـــــالتق / لــــــالتماث): علتــه
 (التماثل)  النونيف. 
 (التقارب)  ر/ ل / ي / م / و مع: 

  تتقارب يف الصفا( واوـــال)مع. 
  فجميع صفات النون هي تقارب يف الصفات( امليم)ومع ،

 .نفسها صفات امليم
  يف املخرج والصفات تقارب( الياء)ومع. 
 يف املخرج ويف أكثر الصفات تقارب (الالم والراء) ومع. 

 :ةـــــــده من التحفـــــــشاه
 تــــــيف يرملون عندهم قد ثبت * تــــــــــــــتوالثاني إدغام بستة أ

 اــــــــــــــلمو ُعـــبينم ةــــــــــنفيه بغ *ا ـــــــلكنها قسمان قسم يدغم

 الــــتدغم كدنيا ثم صنوان ت * الــــــــــــــــــإال إذا كان بكلمة ف

 هــــــــــــنيف الالم والراء ثم كرر * ةـــــــــــــــوالثاني إدغام بغري غن

 ةـــــــر غنــبغي

 (ر / ل)

 :مع النـــــــون

 من كلمتني

 دنهل ْنم
 

 :مع التنوين

 من كلمتني

 بهمر ْنم

 البـقاإل 3

 :لغـــــــــــــــــــــــة

 هــــــــن وجهــــل الشيء عــــحتوي

 

 :اصطالحــًا

ة ــــــــون الساكنــــب النــــــــو قلــــــــه

 ةـــنـبغ (اةـا خمفـًميم)ن ـأو التنوي

 اءــــــــــــــــــــالب 6

 :مع النـــــــون

  ةـــــكلممن 

 ئهمبْنأ

 كلمتنيمن 

 وركب ْنأ

 

 :مع التنوين

 كلمتنيمن 

 صريب ٌعمسي

 :علتــــــــــــــــــــــــــه
 ؛ ثم أطباق اإلظهارالتنوين مع وان بالغنة يف نون تياإل عسر

 .الشفتني ألجل الباء
 ة للتناسبكذلك الختالف املخرج وقل اإلدغام وعسر، 
  تشارك الباء  ألنها ؛اًميل إليه بالقلب موتوصِّ، اإلخفاءفتعني

 .(الغنة)والنون يف  ،(املخرج)يف 

 :شاهـــــــده من التحفـــــــة
 اءـــــــــة مع اإلخفـــميما بغن * اءـــالب عند البـــث اإلقـــوالثال

 اءـاإلخف 4

 :لغـــــــــــــــــــــــة

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلستا

 

 :اصطالحــًا

ني ــــة بـــــــــــرف بصفـــق باحلـــالنط

ن ـــــــــــع اٍرـــــع ،امــــــار واإلدغــــاإلظه

ة ـــــــــاء الغنــــــــــــمع بق ،دــــــالتشدي

 رف األولــــــــــيف احل

62 

 اـــــنثا ذف ص

اد ـــــــجم ـــك

د ــــقص ــخش

  اــــــــــــــــــــــــــمس

 

ا ـــــــــــــــــيًبطم د

ى ــــــــــقت يفد ز

 اـــــــــًاملظع ـــض

 :مع النـــــــون

 ةـــــكلممن 

 وًراصْنم

 كلمتنيمن 

 ةرمث ْنم

 

 :مع التنوين

 كلمتنيمن 

 رصًراص ارحًي

 :علتــــــــــــــــــــــــــه
ا متوسًطا بني اإلظهار عطيا حكًمُأ والتنوين الساكنة نونالأن هو 

 :؛ ألنهما(اإلخفاء)وهو  ...واإلدغام

  مثل قربهما من حروف أحرف اإلخفاء من  اـــــــــــــــــقربيمل

 .اـــــــــــــــــام فيدغمـــاإلدغ

 راـــــهظمنها مثل بعدهما من حروف اإلظهار في وادـــــــــــومل يبع. 

 :ةــــــثالث ءاخفــب اإلـــتمرا
 ت/ د / ط عند  :بــــاملرات أعلى. 

  ك/ ق عند  :بـــــاملراتأدنى. 

 عند الباقي :املراتب أوسط. 

 :شاهـــــــده من التحفـــــــة
 لــــــب للفاضـــن احلروف واجـــم * لــد الفاضــاء عنــــــــع إخفــــــوالراب

 يف كلم هذا البيت قد ضمنتها * اـــزهر رمــد عشـــة من بعــيف مخس
 اـــــــــًع ظاملـــض ىـــتق يفد زا ـــــًدم طيب * اـكم جاد شخص قد مس صف ذا ثنا

 :(التنويــــن)و( النــون الساكنــــة)ملخص أحكـــام 
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 ن ن
 نـم املشددتيـون وامليـم النـحك  

 .(نـــــغأة أو حرف ـــحرف غن)يسمى كل منهما  :النون والميم المشددتان( 1

 (.هـــــــــع أو بسطــــكقبض األصب  :ةــــــــــاحلركو) .نيـــــــدار حركتــــا مقــنهمب غـــجي: همـــــــــــاحكم 

 :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغن( 2
 ومــــــــــــــــــصوت يف اخليش :ةــــــــــــلغ. 

 فهي ثابتة فيهما مطلًقا، يف جسم النون وامليم زصوت لذيذ مرك :اــــــًالحـاصط. 

 أكمل منها يف املدغم ددــــــــــــــاملشيف الغنة  - :مراتـب الغنــة. 
 .أكمل منها يف املخفي مـــــــــــــــــــــــــــــاملدغويف -
 .رـأكمل منها يف الساكن املظه يــــــــــــــــــــــــــــاملخفويف -
 .ركــــــــــــــــــــــــاملتح أكمل منها يف الساكن املظهرويف -

 .(اهلامك)هو  اءــواإلخف، امــواإلدغ دـالتشديوالظاهر منها يف حالة  : تلك مراتـــــــب الغنــــــــة

 .(طـــأصلها فق)ا ــفالثابت فيهم ركـــــــــواملتح الساكن املظهرأما يف 

 : ةــــــــــــــــن التحفــا مــــــدليله( 3
 داــــــة بــــَـّرف غنــــل حــــم كــــوس دداــــا شــــــًم نونــــا ثـــــًن ميمــــوغ

 ؟ا، وما هي احلروف اليت جيب غنهاما هي الغنة لغة واصطالًح  : اسئلة
 .نيـبني مراتب الغنة، ومثل هلا مبثال     

 ةــــم الساكنــــام امليــــحكأ  
 :ةــــالميم الساكنتعريف ( 1

  (.ْمــــــك)و (ْمــــــل)كميم  ،(ويشرتط أن تكون ساكنه وصاًل ووقًفا)، ةــــة من احلركــــاخلاليم ــــامليهي 

 :ثالثة أحكام غري األلف اللينةهلا قبل حروف اهلجاء  :ةــالميم الساكنأحكام ( 2

  1) الشفــوي ءاــخفاإل   
 :(إلخفــاء الشفــويا) ةـــم الساكنــاء امليـإخف( 1

 ةــــــوتصحبه مع ذلك الغن (اءــــــــــالب)يكون عند حرف واحد هو اإلخفاء الشفوي و: احلكم األول للميم الساكنة. 
  لإلمجاع ؛ أوىل (اإلخفاء)لكن و ،(اإلظهار)ل حكمها يوق .مـــــأخفيت املي ،(اءــــالب)ووقع بعدها  (امليم الساكنة)فإذا وقعت

 ةــــهديـــب ـــْمإليه ارزونـــب ـــْميوم ه    :لـــــمث       [.اةـــأي عند قلب النون الساكنة ميًما خمف] ئها عند القلبعلى إخفا

  ةـــــــــن الشفــه مــروج حروفـــخل (:اـاء شفوًيــإخف)يسمى. 
 مـــق بامليـعند النط همابين جة بسيطةفرحنذر من إطباق الشفتني، جبعل : عند الباء (امليم الساكنة)إخفاء  يف مالحظة, 

 ـرةمحاض

5 
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 :العلـــة فـي اإلخفـــاء الشفــــوي( 2

 اإلظهار احملض  َلُقَث ،يف بعض الصفات اسوجتان ،يف املخرج اشرتكاملا  (امليــم الساكنة والبــــاء) أن :اءـــــه اإلخفــــوج

 .اءـــــــــــــإىل اإلخف َلِدفُع ،واإلدغام احملض

 : ـةالتحفاإلخفـاء الشفوي من د ـشاه( 3
 اءرَّــــــللق يوـــــــه الشفــــمِّوَس اءــــــد البـنـاء عـــفاألول اإلخف

  2) إدغام مثلني صغري   
 :(ريــني صغـام مثلـإدغ) ةـــم الساكنــاملي إدغــام( 1 

 اـــــمثله (مـــــــمي)د ويكون عن ،اــــــًام وجوبــــاإلدغ: احلكم الثاني للميم الساكنة. 
 ا يف األرضـــم ْمـــلك خلق :مثل (ةــــــــــــــــــــــــــأصلي)م ــــــــت هذه امليــــسواء كان 
  هنيـــم ٍءاـــم ْنم: مثل (مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين)أو. 

  (.ةنـــإدغاًما بغ)ى م، كما يس(إدغام مثلني صغري)يسمى 
  (.ةـــــــــار الغنـــإظه)و (دـبكمال التشدي)ان تيــــاإلفيه ويلزم  

 : ةــــــــن التحفــده مـشاه( 2
 ىتـــــًرا يا فـــــا صغيـــــــم إدغامـــوس ىــــــام مبثلها أتـــاني إدغــوالث

  3)  اإلظهـار الشفـوي  
  :(اإلظهـــــار الشفــوي) ةـــم الساكنــاملي إظهار( 1

 (.إظهاًرا شفوًيا)ويسمى  .اإلظهار وجوبا من غريغنة: حلكم الثالث للميم الساكنةا 
  اـــًحرف (ستة وعشرون) :وهي (بقية األحرف)عند ويكون. 

  ونـــســــْمـت :لــمث  ةــــــــيف كلميكون    تقونـــت ْمـــلعلك: مثل  يف كلمتنييكون 
o  ص/ ظ / ذ / ق / ف / غ / خ / ج : حروف 8، وهي ( يف كلمتنيإال)وهناك حروف ال تأتي مع امليم الساكنة 

 ري ملومنيغـــ ـــْمفإنهـ ـريخـــ ـــْمكنتـ ـــناتجــــْم وجيعل لكـ: مثل 

 :مع دخوهلم يف بقية األحرف (ف)و (و)عند  اإلظهارالعلة يف التنبيه على  (:اءـالف)و (واوـال)د ـار عنـه على اإلظهـالتنبي( 2
 (:الباء)خفي عندهما كما ختفي عند ُت (امليم)أن  ْمَهَوَتلئال ُي [6]

 تركهمو ـــْمبنوره :مثل  (.واوـــــــــال)خمرًجا مع  الحتادها 
 تلوااقـــف ـــْمبارئك: مثل  (.اءـــــــالف)خمرًجا من  اــــــــوقربه     

 (.نون)أم  (ميم)فال يعرف هل هي  ،ا من اللبســًخوف ،ن جتانسا يف املخرجإو  (واوـــــــــال)وال تدغم يف  [2]
 .وال يدغم القوى يف الضعيف ،وضعف الفاء لقوة امليم -  (اءــــــــالف)وال تدغم يف  [3]

 .ظهرت لذلكُأا بها ففكان إجحاًف ،ألنها لو ادغمت لذهبت غنتها ،امليم ة اليت يفنمن أجل الغ -    
 .اإلدغام واألخفاءا من كما يفعله بعض الناس خوًف ،وال يسكت عليها القارئ [4]
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 : ــةالتحفاإلظهــار الشفــوي من د ـشاه( 3

 ةــــا شفويــــــهرف ومسِّـــمن أح ةـــــــار يف البقيـــــث اإلظهـــوالثال

 رفــــــــــــاد فأعــا واألحتـــلقربه وأحذر لدى واو وفاء أن ختتفي

 ما هي امليم الساكنة؟ وما أحكامها ؟    : اسئلة
 ما وجه اإلخفاء؟و ؟مسى اإلخفاء فيها شفويا؟ وكذا اإلظهار مل     
 ما الفرق بني اإلدغام هنا وبينه يف النون الساكنة وللتنوين؟      
 ما العلة يف التنبيه على اإلظهار عند الواو والفاء مع دخوهلم يف بقية األحرف؟      
 .مثل لكل من أحكام امليم الساكنة مبثالني     

  ــــــب عملـــــي  تدري 
 امليم الساكنة/ النون وامليم املشددتني /  النون الساكنة :أحكامعلى 

 :استخرج أحكام التجويد من اآليات التالية
 الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي  [6 :هود]. 

 (ةهمز)تنوين بعده  : ْحِكَمْتُأ ٌبِكَتا   إظهار حلقي :احلكم 

 ددة ــــــــــــم مشــــــــــــمي:    مَُّث  الغنة مبقدارحركتني :احلكم 
 ِ(الم)نون ساكنة بعدها :   ُدْنـــــَل ْنــــم  إدغام بغري غنة :احلكم 
 (خاء)تنوين بعده :  ِبرٍيـــــَخ ٍمــــــَحِكي  إظهار حلقي :احلكم 

 لسََّماِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َأْو َكَصيٍِّب ِمَن ا

 .[62: البقرة] َواللَُّه ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِريَن 

 ِّ(ميم)تنوين بعده :  َنِم ٍبَكَصي   إدغام بغنة :احلكم 

 (واو)ده ــــتنوين بع:  َرْعٌدَو ٌتُظُلَما  إدغام بغنة :احلكم 
 (واو)ده ـــتنوين بع:   َبْرٌقَو ٌدَوَرْع  إدغام بغنة :احلكم 
 (ياء)ده ــتنوين بع:  ْجَعُلوَنَي ٌقَوَبْر  إدغام بغنة :احلكم 
 (فاء)ميم ساكنة بعدها :  يِف ْمَأَصاِبَعُه  إظهار شفوي :احلكم 
 (باء)ده ــتنوين بع:  اْلَكاِفِريَنِب ٌطُمِحي  البــــــــــــــــــــــإق :احلكم 

  َقاَل َيا آَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم.......  [33: البقرة]. 

 (بـاء) ابعده نون ساكنة:   ْئُهْمــــــــِبــــــْنَأ   إقـــــــــــــــــــــــــالب :احلكم 

 (باء) ابعده ميم ساكنة:  َأْسَماِئِهْمـــِب ْمَأْنِبْئُه  إخفاء شفوي :احلكم 

  َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم ....... [44: البقرة]. 

 نــــــــــــون مشــــــــــــددة:   اَســــــــــــــنَّال   الغنة مبقدارحركتني :احلكم 

 َ(سني) ابعده نون ساكنة:   ْوَنـــــَســـْنَوت  (مع ترقيق الغنة) إخفـــــــــــــــــــــاء :احلكم 
 (فـــاء) ابعده نون ساكنة:   َسُكْمـــُفـــْنَأ  (مع ترقيق الغنة) إخفـــــــــــــــــــــاء :احلكم 
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 ـةن التحفـــاهـــد مـالش/  العلـــة فيــــه أمثلـــة التعريــــــــــــــــــف هـــــــــــحروف احلكـم م

اء ـــاإلخف 6
 اءــــــــــــــالب 6 ويـــالشف

ووقع  (امليم الساكنة)إذا وقعت 

، أخفيت امليم ،(الباء)حرف بعدها 

 (.ةــــــــــــــالغن) وتصحبه مع ذلك

 ارزونب ْميوم ه

 ةـــــهديب ْمإليه

 .ةــــه من الشفـــروج حروفـــــخل (:اـــــــــــــًاء شفويــــــــــــإخف)يسمى 
  :ةـــــــــــــــــــــــالحظـم

حنذر من إطباق الشفتني، : عند الباء (امليم الساكنة)إخفاء يف 

 ,بينهما عند النطق بامليم فرجة بسيطةجبعل 

 :شاهـــــــده من التحفـــــــة
 اءرَّـــــــــــللق يوـــــه الشفـــمِّوَس * اءــــاء عند البـــفاألول اإلخف

2 
ام ـــــإدغ
ني ـــــمثل
 ريـــــصغ

 مــــــــــــــــاملي 6

ووقع  (امليم الساكنة)إذا وقعت 

: ، يكون حكمها(امليم)حرف بعدها 

 :انتيــاإلفيـــه زم ـــويل .ااإلدغام وجوًب

 (.ةـــــــإظهار الغن)و (دــبكمال التشدي)

 (ةـــــــــنإدغاًما بغ)ى م، كما يس(إدغام مثلني صغري)يسمى  
 

 :هـــــــده من التحفـــــــةشا
 ىتـــــا صغرًيا يا فــــًم إدغامـــوس * ا أتىـــام مبثلهـــوالثاني إدغ

  نم ْمكجنينا (:أصلية)سواء كانت هذه امليم 

   مقلوبة عن النون الساكنة )أو

 : (نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو التنوي

 

 هنيم ٍءام ْنم

ار ـــاإلظه 3
 26 ويـــالشف

اقي ـــــــــــــــــــــب

  رفــــــــــــاألح

ووقع  (امليم الساكنة)إذا وقعت 

، (ب/ م )باقي احلروف عدا الـــبعدها 

 : يكون حكمها

 (ةـــــــــــغن ا من غريــــــــــًار وجوبــــاإلظه)

  يف كلمة

 ونسمْت

 يف كلمتني

 تقونت ْملعلك

روف ـــــض احلـــبع

م ـال تأتي مع املي

 ةـــــــــــــــــــــالساكن

 إال يف كلمتني

/ خ/ ج: )وهي

/ ذ/ ق/ ف/ غ

 (.ص/ ظ

 

 (: الفاء)و (الواو)التنبيه على اإلظهار عند 
 (:ب)خفي عندهما كما ختفي عند ُت (م)أن  ْمَهَوَتلئال ُي [6]

 تركهمو ْمبنوره: مثل (.و)ع ـــــخمرًجا م الحتادها 
 واــــــاقتلف ْمكــبارئ: مثل (.ف)خمرًجا من  اــــــــوقربه     

 :(و)ال تدغم يف  [2]
 (.ن)أم  (م)فال يعرف هل هي  ،خوفا من اللبس 

 :(ف)ال تدغم يف  [3]
 لقوة امليم وضعف الفاء.  
 ألنها لو ادغمت لذهبت غنتها ،ة اليت فيهانمن أجل الغ، 

 .لذلك ظهرتُأا بها فوإجحاًف فكان إخالاًل
 :شاهـــــــده من التحفـــــــة

 ةــــــــــــا شفويــــهمن أحرف ومسِّ* ةـــــــــــــــوالثالث اإلظهار يف البقي

 رفـــــــاد فأعـــــــا واألحتــــــلقربه* وأحذر لدى واو وفاء أن ختتفي
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  الــــالم السـاكنــــة  ام ــــــأحك 

   ــةـــاألصلي مـــــاألس الم امـأحك  

 يف وسط الكلمة: ، أي(وال تكون إال متوسطة) الـيت هــــــــــي مــــن بنيـــــــة الكلمــــــــة(: ةـــــــــاألصلي) مــــــالم األس. 
 (.اــــــــــــــــًار مطلقـــــــاإلظه) وجوب اإلظهار :اــــــــحكمه 

 مـــوانكـــلأ/  مـــسنتكـــلأ/  اًلـسبيـــلس / انــــطـــلس :مثال 

   (الم ال) الم االسم الزائدة امـأحك  

 :م ال التعريف ( 1
 رة فتعرفـــهـــــم النكــتدخل على االس، ةــــة الكلمــــن بنيــــدة عــــزائالم  وهي :فــــــي الم التعريــــه. 

 :أحكام الم ال( 2
 أي ال تنفـــــــــــك عن الكلمـــــــــــــــــــــــــة :زائدة الزمــــــــــــــة :ــاننوعـــــــــــــهي و  

 نآلا/ يسع ـــــال :، يف كلمتني فقط يف القرآنوجوب اإلظهار: حكمها 
 يتـــــال/ ذي ـــــال :مثل، يف البقية، وجوب اإلدغام: حكمها 

 نيـــــــــمحسنـــــال :مثل  ةـــــــن الكلما عـــح جتريدهــــــصأي ي :زائدة غري الزمة

  اإلدغام الشمسي/ اإلظهار القمري  :قبل حروف اهلجاء حالتانهلا 

  1) ـريـالقم ـارـاإلظه   
  (هـــــف عقيمـــــــك وخــــــغ حجـــــــأب) :جمموعة يف ،عند أربعة عشر حرًفا :ار الم الــــإظهوجــوب. 

 (.هــ/ م / ي / ق / ع / ف / خ / و / ك / ج / ح / غ / ب / أ : )يــــــــــــــــــــــــوه     
   (ةـــــــالم قمريـــال)و ،(اــًاًرا قمريــإظه) :ويسمى ،(اــب إظهارهـــوج)فإذا وقعت الالم قبل حرف من هذه األحرف. 

 دودولـــا /مـــريـــكلـــا / بـــارجـــلـــا/  ليمـــحلـــا /ور ـــفـــغلـــا /ت ـــيـــبلـــا /رض ألـــا :رفــــة لكل حـــاألمثل 
 اديــــهـــلا /لك ـــــمـــلا /وم ــــيـــلا /يوم ـــقـــلا /ليم ـــعـــلا /تاح ـــفـــلا /بري ـــخـــلا      

  2) اإلدغـام الشمسـي   
  مرموز إليها يف أوائل كلم هذه البيت ،اـــًر حرفـــة عشـــد أربعـــعن :الم ال مادغــــإوجــوب : 

 رمــــــــلكلا ـــــــًريفشر زن ـــــظوء ـــسع د مـــــعنا ذف ضز ـــفتا ـــًمحُرل صم ثب ط     

 . (ل/ ش / ز / ظ / س / د / ن / ذ / ض / ت / ر / ص / ث / ط ) :يـــــــــــــــــــــــــــوه     

 (.ةــــــالالم مشسي)و ،(اــــًا مشسيــــًإدغام) :ويسمى ،(اــــب إدغامهــــوج)رف ـــــــحل هذه األــقب ت الالمــفإذا وقع 
 كرذالـــ/  النيـــضالـــ /واب ـــتالـــ /محنرالـــ /ادقنيـــصالـــ /واب ـــثالـــ /يبات ـــطالـــ :رفــــة لكل حـــاألمثل 

 لــــــــــيـــلالـــ /ني ــــــــافعـــشالـــ /ورــــبزالـــ /ني ــــانـــظالـــ /ع ــــبـــسالـــ /اعدـالــ /اس ـــنالـــ

 ـرةمحاض
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 :سبب تسمية الالم القمرية والشمسية( 2
  جبامع الظهور يف كل ،رــــــبالقم (اإلظهار القمريحروف )و ،بالنجم (المال)لــ ا شبيًهت (ةــــقمري) رةــــــاملظهمسيت الالم. 
 امع اخلفاء يف كلجب ،بالشمس (اإلدغام الشمسيحروف )و ،بالنجم (المال)لــ ا شبيًهت ؛(مشسية) املدغمةالالم  مسيت. 

   ـــــــلــــــالفعالم  امــــــأحك  

 : ـلـــــار الم الفعــــإظهـ( 1
 تقىـــلا: ثلم  (مطلًقا ظهاراإل بوجو): حكمها املــــــــــــــــــــــــاضي الم الفعل 
 (.راءالــ /الم ــال) حرفـا إذا مل يقع بعدها (ظهاراإل بوجو: )حكمها  املضارع واألمر الم الفعل 

 تقطهـــلي :ضارعامل مثال الفعل 
 لـــق  :رـــــماأل مثال الفعل 

 : ـلـإدغـــام الم الفعـــ( 2
 يف كلمتني، وال تكون إال (ءراالــ /الم ــال) حرفـابعدها إذا وقع  املضارع واألمر الم الفعل:  

 كملـــ لـــقأ كملـــ لـــجيع :مثل يف الالم  وجب اإلدغام للتماثل 
  بر لـــقو :مثل يف الراء  لتقاربلوجب اإلدغام 

 :[هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنبي]
  ؛(انــــــلجع/ ا نــــــلق: مثل) تدغم فيها وال ،فعل عند النونالم ال جيب التأكيد على إظهار <<<( النون)و( الالم)للتقارب بني 

 .فلو أدغمت لزالت األلفة بينها وبني أخواتها ،(من حروف يرملون)ه ـت هي فيـون ال يدغم فيها حرف أدغمـــن النأل
  هاـــرة دورانــ؛ فلكث(ارنــــــلا/ اس نــــــلا: )مثل ،(النون)يف  (الالم)إدغام سبب أما. 

 يقولواـــلو/  يتقوا اهللـــلف: مثل  (مطلًقا ظهاراإل بوجو: )حكمها  الم األمر اليت تدخل على الفعل املضارع
، وال يأتي بعدها حرفـا فقط (ت/ ي / ن / أ ): ألنه ال يأتي بعدها إال حروف الفعل املضارع، وهيحكمها وجوب اإلظهار؛ الم األمر 

 .مطلًقا( ر) أو ( ل)الــ 

   (بـل/ هـل ) احلــرفالم  امــأحك  

 : الحـــــرفــار الم ـإظهـ( 1
  بعـــط لـــب/  رىـــت لـــه: مثل (.راءالــــــ /الم الــــــ) حرفــــا اــــإذا مل يقع بعده (جيب إظهارها) احلرفالم 

 : الحـــــرفإدغـــام الم ( 2
  فعهر لـــب / عنهم لـــ لـــب / كملـــ لـــه: مثل (.راءالــــــ /الم الــــــ) حرفــــا اــــع بعدهــــــــــــــقوإذا  (إدغامهاجيب ) احلرفالم 
  واإلدغام مينع السكت ،ةـــــــــــسكتة لطيف (انر لـــب)حفص له على الم فل(: انر لـــب)أما. 
 [64: املطففني] {َراَن س ْلــَب الَّــــَك} الم [21: ةـالقيام] {َراٍق س ْنَوِقيَل َم} ونـن :على ،السكتات األربعة املشهورة عند حفصو 

 [22: ســــــــــــــــي] {س اــــَـــــَمْرَقِدن... } ألف [6: فــــــــالكه] {س اــــًــــــــــِعَوج... } ألف
 .مــــــــوالسكته تدفع هذا التوه ،الوصل من غري سكت يوهم خالف املعنى املراد :وذلك ألن
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 : ــةلتحفامن  (الم ال والم الفعل)د ـشاه

 رفــــــــــتعلا فـــــــــــــا إظهارهــــــأوالهم رفـــــــــل األحـــــــــــــــــاالن قبــــــــلالم أل ح

 (هــــــف عقيمــك وخــغ حجــأب)من  هـــــــــــــــــــرة خذ علمــــــعش نع مــل أربــقب

 هـــــــــــا فــــــــعوعشــــــــرة أيضــــــــًا ورمَز ـــــــــــــــــــــعثانيهمـــــــــــا ادغامهــــــــــــا يف أربـ

 (رمــــــــا للكـــًر شريفن ُزـــوء ظــــــدع س مــــعف ذا ِنـــا تفز ضطب ثم صل رمًح)

 ةـــــــها مشسيـرى مسِّــــــالم األخـــوال ةـــــــــــا قمريـــــــــــــــهالم األوىل مسِّـــــــــــوال

 ىـــــــــا والتقـــــل نعم وقلنـــو قــيف حن اــــــــــــــــــًل مطلقــــــــــــــــرن الم فعــــــــــوأظه

 .ومثل لكل مبثالني ؟ومتى جيب إظهارها ومتى جيب إدغامها ،ما هي الم ال وكم حالة هلا   : اسئلة 
 .بني ذلك مع التمثيل ؟ومتى جيب إدغامها ،فمتى جيب إظهار الم الفعل واحلر     
 .أذكر مواضع السكت يف القرآن حلفص     
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    تدريــــــب عملـــــي 

 الالم الساكنة/  امليم الساكنة/ النون وامليم املشددتني /  النون الساكنة :أحكامعلى 

 :يةاستخرج أحكام التجويد من اآليات التال
  ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر  َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاٍق  َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا

َأَجَعَل اْلآِلَهَة  َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب  َوَلاَت ِحنَي َمَناٍص 

َواْنَطَلَق اْلَمَلُأ ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد  ِإَلًها َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب 

  َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملَِّة اْلآِخَرِة ِإْن َهَذا ِإلَّا اْخِتَلاٌق ْنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن َبْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ َأُأ

َأْم َلُهْم ُمْلُك  َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزيِز اْلَوهَّاِب  ِمْن ِذْكِري َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب 

 .[62 - 6: ص] اْلَأْسَباِب السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفْلَيْرَتُقوا ِفي 

 َّ(واو)تنوين بعده  : ِشَقاٍقَو ٍةِعز    إدغام بغنة :احلكم 

  (همزة)ميم ساكنة بعدها :  َكْم َأْهَلْكَنا  إظهار شفوي :احلكم 
 ِ(قاف)نون ساكنة بعدها :   ْبِلِهْمَق ْنم   (مع تفخيم الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (ميم)عدها ميم ساكنة ب:   ْن ِم ْمَقْبِلِه   إدغام مثلني صغري :احلكم 
 ِ(قاف)نون ساكنة بعدها :   ْرٍنَق ْنم   (مع تفخيم الغنة)إخفاء  :احلكم 
 ْ(فاء)نون ساكنة بعدها :   َناَدْواَف ٍنَقر   (مع ترقيق الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (جيم)نون ساكنة بعدها :   اَءُهْمَج ْنَأ   (مع ترقيق الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (ميم)ميم ساكنة بعدها :  َجاَءُهْم ُمْنِذٌر   إدغام مثلني صغري :احلكم 
 ُ(ذال)نون ساكنة بعدها :   ٌرِذــــــــــْنم   (مع ترقيق الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (ميم)تنوين بعده  :  ْنُهْمِم ٌرُمْنِذ    إدغام بغنة :احلكم 
 ِ(هاء)نون ساكنة بعدها :   ْمُهـــــــــْنم   إظهار حلقي :كماحل 
 (واو)ميم ساكنة بعدها :  َقاَل َو ْمِمْنُه   إظهار شفوي :احلكم 
  (كاف)نون ساكنة بعدها :  ذَّاٌبَكَساِحٌر  وهذا أقل درجات اإلخفاء (مع ترقيق الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (همزة)الم قمرية، جاء بعدها :   ِلَهَة آْلا  وجوب اإلظهار :احلكم 
 (واو)تنوين بعده  : ِحًدااَو اــــًـِإَله    إدغام بغنة :احلكم 
 (همزة)تنوين بعده  :  نَِّإ اَواِحًد    إظهار حلقي :احلكم 
 نون مشددة :  نَِّإ    الغنة مبقدار حركتني :احلكم 
 (عني)تنوين بعده  : َجاٌبُع ٌءَلَشْي    إظهار حلقي :احلكم 
 (طاء)نون ساكنة بعدها :   َلَقَطـــــْنَوا   (مع تفخيم الغنة)إخفاء  :احلكم 
 (ميم)الم قمرية، جاء بعدها :   َلُأَمـــــْلا  وجوب اإلظهار :احلكم 
 ِ(هاء)نون ساكنة بعدها :   ْمُهـــــْنم   إظهار حلقي :احلكم 
 (همزة)ميم ساكنة بعدها :   نَِّإ ْمآِلَهِتُك  إظهار شفوي :احلكم 

 ـرةمحاض
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 نون مشددة :  نَِّإ    نة مبقدار حركتنيالغ :احلكم 
 (ياء)تنوين بعده  :  َراُدُي ٌءَلَشْي    إدغام بغنة :احلكم 
 (ميم)الم قمرية، جاء بعدها :   لَِّةِمْلا  وجوب اإلظهار :احلكم 
 (همزة)الم قمرية، جاء بعدها :   ِخَرِةآْلا  وجوب اإلظهار :احلكم 
 (هاء)نون ساكنة بعدها :   َذاَه ْنِإ   لقيإظهار ح: احلكم 
 ُ(زاي)نون ساكنة بعدها :   َلِزــــــْنَأأ   (مع ترقيق الغنة)إخفاء  :احلكم 
 ِ(باء)نون ساكنة بعدها :   ْيِنَناــَبْن ـــم   ـــــــــــالبــــــــإقــــــــــ :احلكم 
 (هاء)الم احلرف بعدها :   ْمـــُه ْلـــَب   وجوب اإلظهار :احلكم 
 ُ(فاء)اكنة بعدها ميم س:   يـــِف ْمـــه   (نؤكد على إظهارها) إظهار شفوي :احلكم 
 َ(ميم)تنوين بعده :   ْنـــِمكٍّ ـــش   إدغام بغنة :احلكم 
 (الم)الم احلرف بعدها :   مَّاـــَل ْلـــَب   وجوب اإلدغام :احلكم 
 (عني)ساكنة بعدها  ميم:   ْنَدُهْمـــِع ْمَأ   إظهار شفوي :احلكم 
 (خاء)ساكنة بعدها  ميم:  َزاِئُنـــَخْم ـــِعْنَدُه   إظهار شفوي :احلكم 
 (الم)ساكنة بعدها  ميم:   ُهْمـــَل ْمَأ   إظهار شفوي :احلكم 
 ُ(ميم)ساكنة بعدها  ميم:  ْلُك ـــُمْم ـــَله   إدغام مثلني صغري :احلكم  
 (اليت تدخل على املضارع) الم األمر:   ْرَتُقواـــَيـــْلَف  اإلظهار مطلًقا :احلكم 

 روفـــارج احلـــاب خمـــب  
 : تعريــــف المخــــــــــرج( أ

 حمل اخلروج :ةـــــــــلغ  :رجـــــــواملخ ،عــارج مجـــاملخ. 
 .زه من غريهحمل خروج احلرف ومتُي :اـــًالحـاصط

 خمرج  28، وعددها ......(الشفتني، اللسان، احللق، )على  ،الذي يعتمد على جزء من أجزاء النطق :يــــرج احلقيقـــاملخ

 .بعدد حروف اهلجاء
 (وهو خاص حبروف املد الثالثة فقط)، الذي ال يعتمد على جزء معني من أجزاء النطق :درـــــــاملقرج ـــاملخ. 
 واخليشوم /والشفتان /للسانوا /واحللق /اجلوف: وهي .(واحد أو أكثر)اليت تشتمل على خمرج  :ةـــــامـالعرج اـــاملخ. 
 خيرج منه حرف أو أكثر(واحد فقط)اليت تشتمل على خمرج  :ةـــاصـاخلرج اـــاملخ ،. 

 : بــة مذاهــروف ثالثــارج الحــاء في مخــللعلم( ب

  [:اــًسبعة عشر خمرج]ا ـــإىل أنه يزرـابن اجلوأكثر القراء والنحويني ومنهم  دـــــــــن أمحـــل بـــاخلليذهب  
o  (وهو خاص حبروف املد الثالثة فقط: )اـًخمرج وفــــــاجلجعل يف  o  نيــــاثن نيــــــــــــــــالشفتويف.  
o  (أقصى احللق/ وسط احللق / أدنى احللق : )ةـــــــثالث قـــــــــــــــــــــــاحللويف o  ًداــواح ومـــــــــــــــاخليشويف. 
o  رةــــــــــــعش انــــــــــــــــــــاللسويف .  

 [. اـــًر خمرجــة عشــسبع] ا ــــيف جعلهوهذا قــول اجلمهـــور 

 ـرةحاضم
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  [:اـــًر خمرجـة عشــست]ا ــإىل أنه يبـكالشاطه ــومن مع هــــــــسيبويذهب  

o على بعض املخارج (وهي حروف املد)وفرق حروفه  سقط خمرج اجلوففأ: 
 ى احللقفجعل األلف مع اهلمزة من أقص. 
  مع الياء املتحركة من وسط اللسانوالياء املدية. 
 والواو املدية مع الواو احملركة من الشفتني. 

 [:اــًر خمرجـة عشــأربع]ا ــــإىل أنه راءـــفرمي والــــرب واجلــقطب ــذه 

o كذلك أسقط خمرج اجلوف. 
o حًداوا (الالم والراء والنون)عله خمرج جب: وجعل خمارج اللسان مثانية. 

 :رجـــــكيفية معرفة المخ( ج
 إذا أردت معرفة خمرج أي حرف: 

o ددهـــــــــه أو شـــــــفسكن،  
o  ةــأدخل عليه همزة الوصل حمركة بأي حركثم،  
o (.هــــــخمرج)فهو  فحيث انقطع الصوت ،واصغ إليه 

  (.دارـــوزن واملقــال)للحرف مبنزلة  املخرجومعرفة 
 (.احملك واملعيار)زلة مبنللحرف  الصفة ومعرفة 

 احلروف وخمارجها العامة واخلاصة 

 : وفــــــــــــــالج: المخرج العام( 1
 مــــــفق والـــالء الداخلي يف احللـــهو اخلو: وفـــــــــاجل. 
 وهي ،ةـــد الثالثـــروف املـــه حـــرج منـــخي :دـــاص واحــرج خــوف خمـــيف اجل: األول:  

 .اواأللف وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوًح/  اء الساكنة املكسور ما قبلهايوال/  لواو الساكنة املضموم ما قبلهاا
o (ةــــــــــــــــــــــــــــــاهلوائي)أو  (ةــــــــــــــــــــباجلوفي)بـــ روف ــــــــــــــــذه احلـــــــــــى هــــــــــوتسم. 

 : قــــــــــــــــحلال: المخرج العام( 2
 اءــــــــــزة واهلـــــــــاهلم :هـــوخيرج من :لى الصدريأي أبعده مما  قــــى احللــاقص: يــالثان. 

 اءـــــــني واحلــــــــــــالع :هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخي قــــاحللط ـــوس: ثــالثال. 

 اءــــــني واخلــــــــــــالغ :هـــــــــــــــــــــــــــــرج منـــــــــوخي ،مــــفال يليمما  قــــاحللى ـــأدن: عــالراب.  
o قـــــــــاحللن ــــا مــــــوجهرخل؛ (ةــــــــــاحللقي)بـــ  ةــــــالست احلروف ذهــــى هــوتسم. 
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 : انــــــــــــــاللس: المخرج العام( 3

 :انــــــأقصى اللس
 افــــــــالق :رج منهخيو كــــــه من احلنيـا حياذـممع  (قـا يلى احللـده ممـأي أبع)ان ـأقصى اللس: ســاخلام. 

 افــــــــالك :هـوخيرج من افـــرج القـت خمـحت ،ىــك األعلـه من احلنـا حياذيـان مع مـأقصى اللس: ادســالس . 
o اةــــــا من قرب اللهــخلروجهم ؛(انــــــــــــــــــــهلوي)ا ــل هلمقاان يــــــذان احلرفــــوه. 

 :انــــــاللسط ـوس
 هـوخيرج من ىــك األعلــه من احلنــا حياذيـان مع مـــط اللســوس:  عــالساب: 

 .(الساكنة املفتوح ما قبلهاأي : اللينة &ة املتحرك) والياء/ والشني / اجليم 
o  خلروجها من شجر اللسان أي منفتحة ؛(ةــــــــــــشجري)وتسمى هذه احلروف . 

 :انــــــاللسحافيت 
 (املعجمة أي املنقوطة) ةــــــاد املعجمـــالض :وخيرج منه اــراس العليــضه من األــان وما حياذيــاللس افيتــدى حـإح: نــالثام. 

فهي . ، ومن اجلانبني أعز وأعسرومن اليمنى أصعب وأقل استعمااًل ،سهل وأكثر استعمااًلأجها من اجلهة اليسري ووخر)

 .(أصعب احلروف خمرًجا

 المـــــــــال :وخيرج منه (اــأي حلمة األسنان العلي)ة ـا من اللثـا حياذيهـوم ،ادـرج الضـد خمـبع ،اـًمعان ـيت اللسـحاف ما بني: عــالتاس. 
 .(مكن عكس الضادأوقيل خروجها من احلافة اليمنى )

 .اـــــًوحروفه أحد عشر حرف ،وخمارجه مخسة :انــــــاللسرف ـط
 املتحركة & ةالنون املظهر :رج منهخي اًلـحتت خمرج الالم قلي ،اـان العليـسنة األـطرف اللسان وما حياذية من لث: رـــــــالعاش . 

 (.ونــــــــان من النــــر اللسـوهي أدخل إىل ظه) راءـــــــال :وخيرج منه هــــا يلي رأسـمم ،رهـــع ظهـان مــرف اللسط: رـاحلادي عش 
o  هــــــق اللسان أي طرفَلخلروجها من َذ ؛(ةـــــــــــقيَلَذال)باحلروف ( الالم والنون والراء)وتسمى احلروف الثالثة. 

 وخيرج منه نيـــني العليـل الثنيتـان وأصـسر رأس اللـظه :رــالثانى عش:  
 .(أي ذات نقطتني أعالها) اء املثناة الفوقيةــــــــــفالت / (املهملة أي غري منقوطة) املهملتان دالــــــفال / اءـــــالط

o  هاِرــا من نطع الفم أي جلده غــخلروجه ؛(ةــــــــــــــنطعي)وتسمى هذه احلروف. 

 وخيرج منه اــل بينهمـراج قليـمع انف ،ىة إىل السفلـقريب ،ا والسفليـان العليـا بني األسنـان مع مـرف اللسـط: رــالثالث عش: 

 .يزاـــــــــني والــــــاد والســـالص
o  ةقـــة اللسان أي مستدـا من أسلــخلروجه ؛(ةـــــــــــــاسلي)وتسمى هذه احلروف. 

 اءــــــــذال والثــــــــاء والــــــــالظ :وخيرج منها ــــا العليـــراف الثنايـــأطع ــمان ـرف اللسـط: رـع عشـالراب. 
o  ةــــــــــــــــــــــرب اللثـــــــــــــمن ق اــــــــــــــــــخلروجه ؛(ةـــــــــــــــلثوي)وتسمى هذه احلروف. 

 ـرةمحاض
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 : ةـــــــــــــالشف: المخرج العام( 4

 اءــــــــــــالف :وخيرج منه اـــا العليــراف الثنايـى مع أطـة السفلـن الشفـبط: رـاخلامس عش. 

 اــــــإال أنهم ،واوــــــــــــــــوال/  مـــــــــواملي/ (أدناهاأي ذات نقطة واحدة ) دةــــــــــالباء املوح :وخترج منهما الشفتان معا: رـالسادس عش: 
o اءـــــــــــم والبـــــــــــامليمع  :اقــــــبانطب. 
o واوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمع  :احـــــــوانفت. 
o  ةــــــــــــــــــــــــــــــــن الشفـــــــــــا مــــــــــــــــــخلروجه ؛(ةـــــــــــــــشفوي)وتسمى هذه احلروف. 

 : ومــــــالخيش: المخرج العام( 5
 ةـــــــــــــــــــالغن :وخيرج منه ،وليس باملنخر ،مفهو خرق األنف املنجذب إىل الداخل فوق سقف الو، ومـــــاخليش: رـالسابع عش. 

 ،،،ملــــــــــــــعأواهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
28 

 ن ن
 روفــــــتسمى هذه احل هــــــرج منــــــخي [خمرجـــًا خاصـــًا 17] اصــــــــــــرج اخلــــــــــــاملخ املخـرج العـام م

6 
 :وفـــــــاجل

 خمرج واحــد
 روفــــــــــــــح 3

 مــــــــفق والـــي يف احللــلـالء الداخـــــــاخل :وــــوه  ـــوفـــــــاجلـــــــــــــــــ [6]
 :ةــــــــــــــــد الثالثــــــــروف املــــــح

 َ ْأ_/ ِ ْي _/ ُ ْو _
 (ةـــــــأو اهلوائية ــــاجلوفي)

2 
 :لـــــــقاحل

 خمـــــــــــــارج 3
 روفــــــــــــــح 6

 ـه/ ء  درـــــــــــــــــــــــــــالص يلـــــــــــــيا ـــــــده ممــــــــــــــــــأبع :أي  قــــــــــــــــلى احلـــــاقص [2]
 (ةـــــــــــــــــــــــاحللقي)
 قـــــــــــــــــــــــــن احللــــا مـــــــــــــــــــــــــوجهرخل

 ح/ ع   قـــــــــــــــلط احلـــــــوس [3]
 خ /غ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال يـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ــــــــــــــــــــــــــمم  قـــــــــــــــلى احلـــــــأدن [4]

3 
 :اللســـــــان

  خمــــــــارج 62
 رفــــــــــــــح 61

 انـــــــــــــــاللس ىـــــاقص [2]
 ق احلنــــــــــــك األعــــــلىن ــــــه ميــــــما حياذ مع  (قـــا يلى احللـــــده ممـــأي أبع)

 (انــــــــــــــــــــــــهلوي)
 انـــــــــــــــاللس ىـــــاقص [6] اةــــــــــــــــــــهرب اللـــن قــا مــــــــخلروجهم

 ك احلنــــــــــــك األعــــــلىما حياذيــــــه مــــــن  مع (افــــــــــــرج القـــــــــــت خمـــــــحت)

 لىــــــك األعــــــــــــن احلنــــــه ميــــــما حياذ مع انــــــــاللس طــــــــــــــوس [1]
 &املتحركة ) ي/  ش/  ج

 (اـــا قبلهـوح مــة املفتـالساكن: اللينة

 (ةـــــــــــــــــــــــشجري)
 خلروجها من شجر اللسان أي منفتحة

 اــــــــــــــــراس العليـــــضن األــه مـــا حياذيــم مع  انـــــــاللس يتـــدى حافـــإح [8]
 ةــــــاملعجم ض

 سهلأ ساراليجها من وخر
------- 

 اــًمعان ــاللس يتـــافـح مـا بـني [2]
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللثـــا مــــــــــــــــــــا حياذيهــــــم مع (ادــــــــــــــــــــرج الضـــد خمـــــــــــبع)

 ل
 مكنأخروجها من احلافة اليمنى 

 (ةــــــــــــــــــــــــذلقي)
 هـــروجها من ذلق اللسان أي طرفخل

 انــــــــــــــــاللس رفـــــط [62]
 اــــان العليـــسنة األـــن اللثـــه مــا حياذيــم مع

 (اًلــــالم قليـــرج الــت خمــحت)
 املتحركة & املظهره ن

 هـــــــــــــــــــــــــي رأســـــــــــلا يــــــــــــــــره ممـــــــــــــظه مع  انــــــــــــــــاللس رفـــــط [66]
 ر

 أدخل إىل ظهر اللسان من النون

 نيـــــــــــــــــــــــني العليــــــــــــــــل الثنيتـــــــــــــــــأصمع   انــــــاللس  ر رأســــــــــظه [62]
 /املهملتان ( د/  ط)

 ةــــــــاة الفوقيــــاملثن ت

 (ةـــــــــــــــــــــــنطعي)
 ارهـــخلروجها من نطع الفم أي جلده غ

  انــــــــــــــــاللس رفـــــط [63]
 ،ىا والسفلــــان العليـــــما بني األسنمع 

 اــيل بينهمــراج قلــمع انف ى،ة إىل السفلـــقريب
 (ةــــــــــــــــــــــــاسلي) ز/ س / ص 

 ةقــخلروجها من أسلة اللسان أي مستد

 (ةـــــــــــــــــــــــلثوي) ث/  ذ/ ظ  اــــــــــــــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــــــــراف الثنايــــــــــأطمع   انــــــــــــــــاللس رفـــــط [64]
 ةـــــــــــــــرب اللثــــــــن قـــــــــــم اـــــــــخلروجه

4 
 :الشفـــــــة

 ـــــانخمرجـــــــ
 روفــــــــــــــح 4

 ------- ف اـــــــــــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــــــــــراف الثنايــــــــــــأط مع  ىـــــــة السفلــــن الشفـــبط [62]

 اــــًــــــــعــان مــــــــالشفت [66]
 

اء ـــــــــــــم والبــــــــــــــــــع امليــــم :اقــــــــــــــــــــــبانطب 
واوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــم :احــــــــــــــــــــــــانفتب 

 (ةـــــــــــــــــــــــشفوي) و/ م /  املوحدة ب
 ةــــــــــــــــــــــــــن الشفــــــــــــــا مــــــــــــــخلروجه

 :ماخليشــــو 2
  ومــــــــــــــــــــــــشـاخلي [61] خمرج واحــد

ل ـــــــــذب إىل الداخـــــف املنجـــرق األنــــخ :وــــهو
 رــــــــــــــــــس باملنخــــــولي ،مـــــــفف الــــــــوق سقــــــــف

 ------- ةــــالغنوخيرج منه 

 :ةــــن الجزريـــــارج مـــــل المخـــــدلي( د
 رـــــــاره من اختبــــــــعلى الذي خيت رـــــــــــة عشــــــرف سبعــخمارج احل

 هيـــــــواء تنتـــــــــد للهــــــروف مـــــــح يــــا وهـــــــــــــختاهأفالف اجلوف و

 اءـــــــــــــــــــــني حـــــــه فعــــــــــــثم لوسط اءـــــــــــــــز هـــاحللق هم ىثم ألقص

 افــــــــوق ثم الكـــــان فــأقصى اللس افــــــــقـــا والـــني خاؤهــــــــاه غـــــادن

 اـــــــــــه إذ وليـــــــــــن حافتــاد مـــوالض ني ياــم الشــل والوسط فجيــأسف

 اــــــــــــــــــــا ملنتهاهـــــــــــالم ادناهــــــــــوال اـــــــيسر أو ميناهأن ــراس مـــاألض

 لـــــــدخأر ـــــــة لظهـــــــــــيداني ءالراو واــــــت اجعلـطرفه حتمن ون ــوالن

 نـــري مستكــفا والصــــالثناي اـــعلي نـــــه ومـــا منــــدال وتـــاء والــوالط

 اـــــــــا للعليــــــذال وثــــــاء والـــــــوالظ ايا السفلىــوق الثنـــــن فـه ومـــمن

 فالفاء مع أطراف الثنايا املشرفـة من طرفيهما ومن بطـــن الشفـــة

 وغنــــــــة خمرجهــــــا اخليشــــــــــــــــوم للشفتــــــــني الـــــــــواو بــــــاء ميـــــــــم
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 :ثمرة تعلم مخارج الحروف( هـ

ا فيتميز ــًا فصيحـــًظ احلرف لفظـــا هو لفـــومثرة تطبيقه, اـــا هو تطبيقهـــروف وصفاتهـــارج احلـــة خمـــدف من معرفـــاهل

 , نيـــــــــــــــــــاملتقاربمييز احلرفني  رجـــــاملخوحتقيق . هــــــــال سكونــة حــو خاصــوجيل

 أمثلة لثمرات تعلم مخارج الحروف( و
  ( ض)الـــ لصارت  ،من ضغط حافة اللسان مع ما يوزيها من االضراس العلياخترج  (ض)الـــ لوال أن(د) ةــــــــــــــمفخم. 

 اًدــــــا واحـــــًارا حرفـــلص (ث)والـــ ( س)الـــ رج ـــالف خمـــلوال اخت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـًة واصطالحـلغ رجـما هو املخ   :  اسئلة  ؟ هــدة معرفتـا؟ وما فائـ
 .ارجـدد املخـاء يف عـن مذاهب العلمـّارج؟ بيـعدد املخ ما     
ـّن       .والصاد والظاء ونـذال والنـاف والـالم والكـرج الـخم بي

 (الصفــات الذاتيــة) روفـــات احلـــصف  

 : الصفــــــــــــةتعريــــف ( أ
 كــــشبه ذلأوما  ،و السوادأكالعلم، أو البياض،  ،انيـــيء من املعام بالشــــــما ق :ةـــــــــلغ :ةـــصفوال ،عــمج الصفات. 

 .اخل.....  ،ورخاوة ،جهر :من ،للحرف عند حصوله يف املخرج (عارضة)كيفية  :اـــًالحـاصط

 :أن نقولواألدق األصح غري صحيحة، و( عارضة)كلمة 

 .ــــــهه يف خمرجــــــصولد حـــرف عنـــــــــــــحلا ف بهاــــــــيوصة ــــــــــكيفي

 .هـــــــــــــه يف خمرجـــــــــد حصولـــرف عنـــــــــاحل (الزمــة)ة ــــــكيفي:   أو

 ـرةمحاض

10 
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 :الحروف صفاتثمرة تعلم ( ب

ا فيتميز ــًا فصيحـــًظ احلرف لفظـــا هو لفـــومثرة تطبيقه ،اـــا هو تطبيقهـــروف وصفاتهـــارج احلـــة خمـــدف من معرفـــاهل

 . هــــــــال سكونــة حــو خاصــوجيل

 رجـــــــي املخــة فــــــاملشرتكروف ـــــاحل زــمتيي.  
 (فيها استفال وترقيق: ت) وًراـــــــُتَمْس: يف( ت)والــ (فيها استعالء وتفخيم: ط) وًراـــــُطَمْس: يف( ط)الــ :الصفات متييز بني: مثال 
 (قــفيها استفال وترقي: ذ) وًراُذــــــــَمْح: يف( ذ)والــ (مــفيها استعالء وتفخي: ظ) وًراـــــُظَمْح: يف( ظ)الــ :الصفات متييز بني: مثال 

 هــــــــــن ضعيفــرف مـــــوي احلـــــة قـــــمعرف. 
  كليًة (ط)يف الــ( ت)دغم الـفت( اِئَفٌةــــــَط ْتـــــَقاَل: )، مثلويــــــــالقم يف ـــــــــــــيدغ الضعيففاحلرف 
  وتظهر صفتها(ت)يف الــ( ط)فال تدغم الـ (َتــــــــــْطـــَلِئْن َبَس) :، مثلالضعيفال يدغم يف ف القويأما احلرف ،. 

 معرفـة كيفية النطـق باحلـرف حال خروجـه من املخـرج. 
  ها ليصبح النطق صحيًحافة اهلمس فيصأحقق ( ت)، فعند نطق الـــ(ْتَطَرِإَذا السََّماُء اْنَف): مثاًل. 

 عــدم حتقيــق الصفــة يف احلــرف قد يغـري املعـــنى. 
 نَيـــــِطاْلَقاِن: يف( ط)الــفعدم حتقيق صفال : مثاًل   فيحدث خلل يف املعنىنَيـــــِتاْلَقاِن: فتصبح( ت)قد حتوهلا إىل ،. 

 ارجـــــــــة املخــاملختلفروف ـــــظ احلـلف نيـــحتس. 

 :واختلف كذلك يف عدد الصفات: عـــدد الصفــــــــــــــات( د
 ةــــــر صفـــــــــع عشــــها سبم من عدَّــــفمنه. 
  ةـصف (44)ومنهم من زاد على ذلك إىل. 
 (أي الغنة: وائياهل)صفة  :وزيادة ،(اللني)و( االحنراف)و( اإلصماتضده )و (القذاإل) :حبذفة، ـــصف (64)ا إىل ـومنهم من نقصه. 

  صفة سنبينها مبشيئة اهلل (61)أكثر من على األصح أنهم      [.ةــــــرة صفـــع عشـسب]يف عدها  ابن اجلزريواملختار مذهب 

 :أنـــــواع الصفــــــــــــــات( هـ
   (اـًه مطلقــرف ال تنفك عنــالزمة للحأي ) ذاتيـــــــــةصفات. 

  (.للحرف أحياًنا وتفارقه أحياًنا ضتعرأي ) ـــةــضارعصفات 

 أقســـــام الصفــــــات الــذاتيـــة 

 1 ))ســمخ اوضده صفات، مخس :دهــــــــه ضــــم لـــقس:  
o (ســـــــــــــــــــــــــــــــاهلم) (.رــــــــــــاجله) دهــــــــــوض o (اقــــــــــــــــــــــــــطباإل) (.احــــاالنفت) دهــــــــــوض 
o (الشدة والتوسط)*  (.اوةـــــــالرخ)وضدهما o (ــــــــــــــــــــــــــــــاإلذالق) (.صماتاإل) دهــــــــــوض 

o (الءـــــــــــــــــــعـاالست) (.الفـاالست) دهــــــــــوض   

 2 ))يهو ،اــــد هلــال ض اتـــصف سبع :هــــــد لـــم ال ضـــقس: 
 .(ةــــاالستطال)، و(شيــــالتف)، و(نيــــــــالل)، و(رــــالتكري)و ،(رافــــاالحن)، و(ةــــالقلقل)و ،(ريــــفالص)

ختالف حقيقة صفة ( التوسط)صفـــة واحدة، لكن األصح أن حقيقة صفة ( الشدة والتوسط)ابن اجلـــزري عــــدَّ  (*)

 .صفة، وهذا ما رجحه الشيخ احلصري رمحه اهلل( 68)ـات ، وبذلك يصبح عدد الصف(الشــــــدة)
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 1 )اــضده اهـل صفــات  

 

 

 (ةـة ضعيفـصف) :ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم( 1

 اءــــــــــــــــــــــــــــــاخلف :ةــــــــــلغ. 
 عتماد على املخرجلضعف اال ؛عند النطق باحلرف (النفس)جريان  :اـــًالحـاصط. 
 (فحثة شخص سكت) :جيمعها قوله (62) :هــــــحروف.  
 هـــوة يف حروفـــمراتب الق: 

o  ةـــا على بعض الصفات القويمشتماهلال ؛أقوى من باقي احلروف (خ)و (ص) الــ: حروف اهلمسأقــــــــوى . 
o ةـــــــية قوـــــــا صفــــإذ ليس فيه ؛(هـــــــ) الــ :أضعف حروف اهلمس. 

 (صفـــة قويــــة) :رــــــــــــــــــــــالجه   <<<ضده

 النــــــــــــــــــــــــــاإلع :ةــــــــــلغ. 
 لقوة االعتماد على املخرج ؛عند النطق باحلرف (النفس) ياحنباس جر :اـــًالحـاصط. 

 وهي الباقية بعد حروف اهلمس، (62) :هــــــحروف. 

  يف حروفـــهمراتب القـــوة:  
o ملا فيما من استعالء وشدة هو أقوى احلروف على اإلطالق، فكل صفاته قوية،(: الطاء)الـــ. 

o وذلك بقدر ما فيها من صفات قوية ،اجلهر يف بعض هذه احلروف أقوى من بعضو. 

 (صفـــة قويــــة) :دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلشا( 2

 وةــــــــــــــــــــــــالق :ةــــــــــلغ. 
 لكمال االعتماد على املخرج ؛عند النطق باحلرف (وتـــــلصا) ياحنباس جر :اـــًالحـاصط. 

 (د قط بكتجأ: )جمموعة يف قوله (8) :اـــــهـحروف. 

 رـــــجهاستعالء وإطباق وملا فيما من  ،روفـهذه احلوى ـهو أق(: الطاء)الـــ :امراتب القـــوة يف حروفـــه. 

 (صفـة ضعيفـة) :اوةـــــــــــالرخ   <<<اضده

 نيـــــــــــــــــــــــالل :ةــــــــــلغ. 
 لضعف االعتماد على املخرج ؛عند النطق باحلرف (وتـــــلصا)جريان  :اـــًالحـاصط. 
 (املتوسط)وحروف  ،(الشدة)وهي ما عدا حروف  ،اـــًحرف (66) :اــــــحروفه. 

  (ةــــــــــالغنـــــ)ة، ويضاف هلم ـــــــــــالصفات القوي: رــــــــــاللون األخض
  (اءـــــــــاخلف)فة، ويضاف هلم ــالصفات الضعي: ون األزرقـــــــــــــــــالل

  .ـــــــوةــــــــــــف وال قـــــــــــــصفــــات ال توصـــف بضع: اللون البنفسجي
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 . (وةــف وال قـف بضعـال توص) :طـــــــــــــــــــــــــــــالتوس..   <<<صفة بينية

 (طـــــــــــالتوس)  (الرخـــــاوة)و (الشـــــــدة) وإاما هو صفـــة بينيـــــة بــــــــني، (الرخــــــــــاوة)ليس ضـــد . 

  دالـــــــــــــــــــاالعت :ةـــــلغوهو. 
 (.دةـــــــــــالش)كما يف ه سكمال احنبا لعدم  :عند النطق باحلرف (وتــــــــــــلصا)اعتدال  :اـــًالحـاصط 

 .(اوةـــــــــالرخ)وعدم كمال جريانه كما يف 

 (رــــــــــن عمــــــل: )جمموعة يف قوله( 2) :هــــــحروف. 

 (صفـــة قويــــة) :الءــــــــــــــــــــــــــــــــاالستع( 3

 اعــــــــــــــــــــــاالرتف :ةــــــــــلغ. 

 [ال عمل للسان فيهما (خ / غ)] .حروف االستعالء( أغلب)ـبإىل احلنك األعلى عند النطق  (أو جزء منه) اللسان (ارتفاع) :اـــًالحـاصط. 
 (.خص ضغط قظ) :جيمعها قوله (1) :هــــــحروف 

 (صفـة ضعيفـة) :الــــــــفاالست   <<<ضده

 اضــــــــــــــاالخنف :ةــــــــــلغ. 

 عند النطق باحلرفمن احلنك األعلى إىل قاع الفم  (طاطهحنأي ا) اللسان (اخنفاض) :اـــًالحـاصط. 
 وهي الباقي بعد حروف االستعالء حرفــًا،( 22) :هــــــحروف. 

 (صفـــة قويــــة): اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــطباإل( 4

 اقــــــــــــــــــلصاإل :ةــــــــــلغ. 

 (.املعترب يف اإلطباق هو أقصى اللسان) .عند النطق باحلرف (سانللا)و (علىما حياذي اللسان من احلنك األ) (تالصق) :اـــًالحـاصط 
 .رفــــــعند النطق باحل (ك األعلىـــاحلن)و (انـــاللس)فيت ئاــط (القيـــت) :أو هو   

 (.ظ/ ط/ ض/ ص) :وهي ،(4) :هــــــحروف 
 والعكس غري صحيحمستعلي فالبد أن يكون مطبق، فكل حرف (االستعالء)فرع على  (طباقاإل)و ،. 

 مراتب القـــوة يف حروفـــه:  
o (.ط)الــ: طباقوى حروف اإلــــــــأق 
o املعجمة( ظ)الــ: طباقحروف اإل أضعف. 

 (صفـة ضعيفـة) :احـــــــــــاالنفت   <<<ضده

 راقــــــــــــــــــــاالفت :ةــــــــــلغ. 

 د ــا عنــن بينهمــح مــيرج الرــحتى خي ،رــــعن اآلخ (ك األعلىــاحلن)و (انــــرف اللســط)ن ــل مــك (يـافــجت) :اـــًالحـاصط

 .رفـــــق باحلــالنط
 اقـــــــــطبوهي ما عدا حروف اإل ،(22) :هــــــحروف. 
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 . (وةــف وال قـف بضعـال توص) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقذاإل( 5

 هـــــــــان، أي طالقتــــــــدة اللســـح :ةــــــــــلغ. 

 (.ل/ ن/ ر)ـــــــك انـــطرف اللسه من ـــخلروج ...رفـــباحل (قـــرعة النطـــس) :اـــًالحـاصط 
 (.ب/ م/ ف)ـــك نيــــــــمن الشفتا ــــــــــــــوبعضه

 (بــــن لــــر مــــف) :قوله جيمعها( 6) :هــــــحروف. 

 . (وةــف وال قـف بضعـتوص ال) :اتــــــــــاإلصم.   <<<ضده
 عـــــــــــــــــــــــــــــــاملن :ةــــــــــلغ. 

 يف الكلمات الرباعية واخلماسية أصواًل (امتناع حروفه من االنفراد) :اـــًالحـاصط. 
رف من حمن غري أن يكون فيها  (ةـاخلماسي وأة ـالرباعيات ـالكلم) هـــاال يتكون من حروف اإلصمـــات: نأ أي

 . (الذالقة)حروف 
 .بـاسم للذه( دـسجع)عربية كلفظ  فهي غري ،ال يوجد فيها حرف من حروف الذالقة واًلــــــأص (ةــــة أو مخاسيـــــة رباعيــــكلم)ولذلك كل 

 اإلذالقوهي ما عدا حروف  (23) :هــــــحروف. 
  ؛ ألن ليس هلما دخل يف التجويد، ونطق احلروف(اإلصماتضده )و (القذاإل) :حبذفقام بعض أهل العلم. 

 2 )ــاهل دــض ال اتـصفـ  
 (صفـــة قويــــة) :رـــــــــــــــــــــــــــــــــــيفالص( 1

 الطائر صوت يشبه صوت :ةـــــــــــلغ. 

 (ز/ س / ص ) صاحب أحرفه الثالثةيائد خيرج من الشفتني زصوت  :اـًـــالحـاصط.  

 املعجمة (ز)، املهملتان (س( / )ص) :هي، (3) :هـــــــحروف 
 وت النحلتشبه ص (ز)ــوال ،ت اجلرادتشبه صو (س)ــتشبه صوت األوز، وال (ص)ــفال :ري للطائرفا يشبه صألنك تسمع هلا صوًت :سبب التسمية. 

 ـهــب القـــوة يف حروفــــمرات:  
o اقـــــالء وأطبــملا فيها من استع؛ (الصاد)الــ :اهــــــــــــــاأقو. 
o ؛ ملا فيها من اجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(الـــزاي)الــ :ثــــــــــــــــــــــــم. 
o اهلمــس والرخـــاوة ؛ ملا فيها من(ســــــــني)الــ :وأضعفهــا. 

 (صفـــة قويــــة) :ةـــــــــــــــــــــــــــــــالقلقل( 2
 االضطراب والتحريك :ةــــــــــلغ. 
 ةـــــــــربة قويـــه نـــا حتى يسمع لـــــًرف ساكنـق باحلــرج عند النطـــراب املخــــاضط :اـــًالحـاصط. 
 (قطب جد)جمموعة يف قوله  (2) :ـــــاهـحروف. 
 دةـــــــر وشـــــــجها من ـــــــملا فيه ،اـــــــسبب هذا االضطراب والتحريك شدة حروفه :سببهــــــــا : 

o ســجريان النفمينع  واجلهر. 
o وتـجريان الصمتنع  والشدة. 

 .اــــــــــــــيانهبة يف ـــــــت إىل كلفـــــــفاحتاج   

 ـرةمحاض

11 
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 ةــــــة ثالثــب القلقلـمرات: 

o (الباقي)وأدناها /  (اجليم)وأوسطها /  (الطاء)اعالها : ن جهة قوة احلـــرفم. 
o (املتحرك) فــ / (الساكن وصاًل) فــ / (الساكن يف الوقف) فــ/  (املشدود املوقوف عليه)أعالها  :من جهة قوة القلقلة . 

 ُقــــــَيْخُل     /    َنا ــــــــْقَخَل           /           ْقـــــَفْلُيْنِف            /              قُّـــــــــاْلَح
 (ةـة الزمــصف)ة ــالقلقل:  

o (:اـــــــــــسكونه)حال  رفــذه األحـهل (ةـة الزمــصف)ة ــالقلقل 
  خلونْدوي / تباهْجوا / وةـــْبر /ريمـــطْق / ناْقخل: لـــــــــــــــمث ةــــــــــــمتوسطكانت سواء. 
  بـــــــجمي / بــــــــقري / جبهي /طـحمي / قالـــخ :لـــــــــــــــمث ا عليهاــًموقوف رفةمتطأم. 

o  {ّقــــاحل} :مثل احلرف املوقوف عليه مشدًداخاصة إذا كان ، الوصلأكثر من حالة  الوقفوجيب بيانها يف حالة. 

 اـن يف الوقف كان أبينـوإن يك*      اـــــــــكنن سإ اًلــــن مقلقــــــــــوبين : ةــــــــــــقال يف اجلزري

o  يلزم فيها القلقلة أيًضا، ولكن تكون أقل الدرجات(متحركة)وحروف القلقلة، حتى وإن كانت ،. 

 وقد اختلف أهل العلم يف القلقلة: 
o على الراجح اـــــــا قبلهــــــة ملــوهي تابع (صفة)القلقلة أن : فبعضهم قال. 
o نها تكون أ: )وعليه معظم أهل األداء، وهو الذي عليه العمل مهورقال أنه قول اجلشيخ احلصري ولكن ما رجحه ال

 .ما قبلها أو ما بعدهاحركة وال تتبع  (اقريبة من الفتح مطلًق
 الــل جتمـا بالذي قبـوال تتبعه*      وقلقلة ميل إىل الفتح مطلًقا  :كـــــوقد قيل يف ذل

 (صفـــة قويــــة) :رافـــــــــــــــــــــــــــــنحاإل( 3
 امليل والعدول :ةــــــــــلغ. 

 (خمـرج آخـــر)ميل احلرف بعد خروجه إىل  :أن نقول والصحيح .طرف اللسانميل احلرف بعد خروجه إىل  :اـــًالحـاصط. 
 حتى يتصال  ،الحنرافهما عن خمرجهما ؛هلما فاالحنراف صفة الزمة ،(راءـــــــــــال)و (المـــــــــــال) :وهما( 2) :هــــــحروف

 :اـــــمبخرج غريهم
o ف اللسانرإىل ناحية ط المــــــفال. 
o رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل ظه راءــــــــوال. 

 (صفـــة قويــــة) :رــــــــــــــــــــــــــــــــريـالتك( 4
 ة بعد مرةإعادة الشيء مر :ةــــــــــلغ. 
 ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف :اـــًالحـاصط. 
 (طـأي بتوس) ٍدـبقص :ونـب أن تكـولكن جي ،هعلى اللسان عند النطق ب تغلب ،(راءـــلل) ةـالزمة ــصف ـوه، ف(6) :هــــــحروف ،

 .راءات (راءـــــال)حتى ال يتولد من 
 [. تنبجت ُتعرف حتىأي أنها الصفة الوحيدة اليت  ] (.ند النطق بالراءالتحفظ منها ع) :والغرض من معرفة هذه الصفة 
  (.ُدَدـــــــَشًرا إذا ُتـــف تكريـــوأخ: )يةرصاحب اجلزقال 

 أـــــــــوهو خط ،فتخرج كالطاء ،ألن ذلك يسبب حصًرا يف الصوت ؛وليس معنى إخفائها إعدامها بالكلية. 
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 (صفـة ضعيفـة) :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللي( 5

 ةــــــــــــد اخلشونــــض :ةــــــــــلغ. 
 ةـــــني وعدم كلفـــيف ل من خمرجه إخراج احلرف :اـــًالحـاصط. 
 (تـــــــــْيبـَــــ)   و  (فْوــــــَــخ) :مثل .الساكنتان املفتوح ما قبلهما (اءــــــالي)و (واوـــــال) :وهما( 2) :هــــــحروف. 
 اءت ـــوج. اتـــحرك 6أو  4أو  2د ـــ، مي(ونــــارض للسكـــد عـــم)ح ــ، فيصب(نـــده ساكــــع بعــد إال إذا وقـــال مي)ني ـــــحرف اللو

 .حركات 6حركات أو  4ميد على املشهور ــــن ْيـــَعــــــ.......  [6: مريم] {صعكهي} : يف موضعني من القرآن
 .حركات 6حركات أو  4ميد على املشهور ــــن ْيـــَعــــــ....  [2: الشورى] {قـــــــــــــــسع}

  ويقال عنهم يف (أي ساكنة وما قبلها من جنس حركتها)، الواو والياء إذا كانت مّديةيف أيًضا وصفة اللني موجودة ،

 (.نيــــــــٍد ولـــم)ا ـــــذلك الوقت حرف

 (صفـــة قويــــة) :يـــــــــــــــــــــــــــــالتفش( 6
 اعــــــــــار واالتســـــــــاالنتش :ةــــــــــلغ. 
 ةـــــاملعجم (اءـــــالظ)حتى يتصل مبخرج  ،(الشني)ـــح يف الفم عند للنطق بيـــار الرــانتش :اـــًالحـاصط. 
 حـــــــــرجة وهو األــــــخاص (نيــــــــــللش)صفة  وه، ف(6) :هــــــحروف. 
 دمــــح األول كما نقـــــــصواأل ،ا كذلك، تفشًي(الفاء، والثاء، والضاد والصاد والراء، والسني) :ل أن يفيوق. 

 (صفـــة قويــــة) :ةـــــــــــــــــــــــستطالاإل( 7
 دادــــــــــــاالمت :ةــــــــــلغ. 
 اــان إىل آخرهــليت اللسدى حاــوت من أول إحــداد الصــــامت :اـــًالحـاصط. 
 املعجمة( ادـــــــــالض)هي صفة ، ف(6) :هــــــحروف. 

  (صفـــة قويــــة) :الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *(
 ومــــــــــــــــــصوت يف اخليش :ةــــــــــــلغ. 

 ة فيهما مطلًقافهي ثابت، يف جسم النون وامليم زصوت لذيذ مرك :اــــــًالحـاصط. 

 اتــــــــحترك (:مـــــاملي)و (ونـــللن)ة ـــالزم صفـــــة ةــالغن، ف(2) :ــــــاهــحروف.  
 (.نيــــني أو مدغمتــــني أو خمفاتــــظاهرت) اــــــــــأو سكنت

 ةــــــــب الغنــــمرات: 
o (.طـــــــا فقـــأصله) رــــــوالساكن املظه ركـــــــــاملتحيف حالة  ةــــالغن الثابت من 
o (اـــــــــــاهلمك)هو  اءــــــواإلخف، امــواإلدغ دـالتشديا يف حالة ـــــــــر منهـــوالظاه. 
o مــــــــــــــــــــــــــــــــــأكمل منها يف املدغ ددــــــــــــــاملشيف الغنة  -:ومراتبهــا كالتــــالي. 

 .يــــــــــــــــــــــــــــــــأكمل منها يف املخف مـــــــــــــــــــــــــــــاملدغويف -
 .رـأكمل منها يف الساكن املظه يــــــــــــــــــــــــــــاملخفويف -
 .ركــــــــــــــــــــــــاملتحأكمل منها يف  الساكن املظهرويف -

 (ضعيفـةصفـة ) :ـــــــاءــــــــــــــــــــــــــالخفــ *(
 هو استتـــار صـــوت احلــرف عنـــد النطـــق بــــه :ـــــــهتعريف. 
  اـــف فيهـــاع صفـات الضعــالجتم ؛(ـاءــــــــــــــــاهل)و (حـروف املــد الثالثـة): وهي، (4) :هـــــــحروف. 
 روفــــــن احلـــــا مـــــــع غريهـــت مــــظ إذا اندرجـــــى يف اللفــــخَفا َتـــــــ؛ ألنه(ةـــــروف املخفيـــاحل)روف بـــــت هذه احلـــومسي .

 .(الصلـــــة مـــد)بــ اهلـــــــــــــــــاء قّوَيــــت ، و(املـــــــــد)د بــــــــروف املــــت حــــَيذا قّوــــل



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
36 
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 قوية وضعيفة :ـىتقسيم الصفات إل  

، (من الصفات القوية اتـــاإلصم)د ــد زايــر أمحوـــذف الدكتــــــــح

( طـــالتوس) ةــــــــــصف عما ـــ، وجعلهم(ةـــــات الضعيفـــمن الصف اإلذالق)و

. حـــــــ، وهذا على الراج(عفـــــأو ض ٍةوــف بقـــال توص)يف الصفات اليت 

 :فأصبح التقسيم كالتالي

  :ةـــــــــــات القويـــــالصف( 1
 (66) الءـــــاالستعف / اقـــــطباإلف/  رـــــاجلهف/  ــدةــــــــالشـــف / ةــــــالقلقل :ـاــــــــــــــــــــــــــــأقواهــــــ  :ةــــــــــصف . 

 .ـــــــــــــةــــــــــــــــالغنـ / ــةـــاالستطالـــ/  شيـــــــــــالتف / رـــــالتكري/  رافـــــاالحن / رـــــالصفي :ثم باقي الصفات      

 :ةــــات الضعيفـــــالصف( 2
 (6) اءـــــــــــــــــــــــاخلف / نيـــــــــــــــــــــــــــالل / احــــــــاالنفت / الـستفاال / اوةـــــــــــالرخ / ســــــــاهلم: يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  :ـــــــــاتصف . 

 ..:وةــف وال قـــف بضعـال توصصفات ( 3
 (3) ةقــــــــــالذال / اتــــــاإلصم / طــالتوس: يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  :ـــــــــاتصف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عــدد الصفـــات
 .[صفات  62: ] أي( مخس)ضد ( مخس: )الصفات اليت هلا ضد

 .(دةــــــاوة والشــة بني الرخـــة البينيــالصف) التوســـطة ــــــــــصف+ 

 .[ اتـصف 1] الصفات اليت ال ضد هلا + 

 (.اخلفـــــــــاء) و( الغنــــــــــــــــــة)ا ـــــــصفت+ 

 [صفــــة  22] فيصبـــح اجملمـــوع الكـــلي للصفــات 
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ـوى ـــأقـ جمموعــة فــي ــــاروفهح اـــــــــــــــــــــــًالحـــاصط ةــــــلغ القـــوة
 ـــهحروف

ف ـــأضع
 ـــهحروف

 ــدــــــــــــا ضـــــــــــــات هلــــــــــــصفــــ
 ؛رفـق باحلــد النطـعن (ســــــالنف) انــــــــــــــــــــــــــــجري اءـــــــــــــــــــاخلف ةـــــضعيف ســـــــــــاهلم 6

 هـــ خ/ ص فحثة شخص سكت 62 .رجــــاد على املخـــاالعتم لضعف

 النــــــــــــــــــاإلع ةـــــــــــــــقوي رــــــــــــــاجله ضده
 ؛رفـق باحلــد النطـعن (ســــــالنف) يرــــــاس جـــــاحنب

 .رجـــــاد على املخـــاالعتم لقوة
- ------ الباقية (62)

 ط
أقوى احلروف 

 على اإلطالق

------ -

 وةـــــــــــــــــــــــــالق ةـــــــــــــــقوي دةــــــــــــــلشا 2
 ؛النطق باحلرف دنــــع (وتـــــلصا) يرـــــاحنباس ج

 .رجـــــاد على املخـــاالعتم لكمال
- ------ ط د قط بكتجأ 8

 نيــــــــــــــــــــــــــالل ةـــــضعيف اوةـــــــــالرخ ضده
 ؛رفـــــق باحلـــــالنط دنــــــع (وتـــــلصا)ان ــــــــــــــــــــــــــــــــجري

 .رجـــــاد على املخـــاالعتم لضعف

ما عدا ( 66)

 ،(دةــــــــالش)حروف 

 (املتوسط)وحروف 

------ ------- ------- -

.
فة

ص
 

ية
ين

ب
. 

 .طـالتوس.
ف ـال توص

ف ــــــــبضع

 وةـــــــــوال ق

 دالـــــــــــــالعتا

 :رفـــــق باحلـــــالنط دنــــــع (وتـــــلصا) دالـــــــــــــــــــــــــــــــــاعت

 (الشـــــدة)كما يف  هسكمال احنبا لعدم. 

  (الرخــاوة)كما يف  وعدم كمال جريانه. 
- ------- ------ لن عمر 2

 اعـــــــــــــــــاالرتف ةـــــــــــــــقوي الءـاالستع 3
إىل احلنك  (أو جزء منه) (انــــــــــــــــــاللس)اع ـــــــــــــــــــــارتف

 .الءــــحروف االستع( بـــأغل)ــباألعلى عند النطق 
- ------- ------ خص ضغط قظ 1

 اضـــــــاالخنف ةـــــضعيف الـــفاالست ضده
من احلنك  (طاطهحنأي ا) (ناــــــــــــــــــاللس)اض ـــــــــــاخنف

 .احلروفبم عند النطق ـــاع الفـــاألعلى إىل ق
- ------- ------- ------ الباقية (22)

 اقـــــــــــــــلصاإل ةـــــــــــــــقوي اقــــــــطباإل 4

 (علىما حياذي اللسان من احلنك األ) (قــــــــــــتالص)

 .رفـــــق باحلـــــالنط دنــــــع (انــــــــــلسا)و

 (احلنك األعلى)و (انــاللس)فيت ئاـطالقي ـــت: وـــــــــأو ه

 .رفـــــق باحلـــــالنط دنــــــع

4 
 ض/ ص

 ظ/ ط
 ظ ط

 راقـــــــــــــــاالفت ةـــــضعيف احـــــــاالنفت ضده

 (احلنك األعلى)و (طرف اللسان)كل من  (ــــــــــيجتاف)

 دنــــــا عــــن بينهمــــح مـــيرج الرـــتى خيح ،رـــن اآلخـــع

 .رفـــــق باحلـــــالنط
- ------- ------- ------ الباقية (22)

 .ـــــــالقذاإل. 2
ف ـال توص

ف ــــــــبضع

 وةـــــــــوال ق

ان، ـحدة اللس

 هـــــــأي طالقت

 ...رفـــــــــــــباحل (قــــة النطــــسرع)

  (.ل/ ن/ ر)ـــــــك اللسانطرف خلروجه من 

  (.ب/ م/ ف)ــــك نيــــــــــــــــالشفتوبعضها من 
- ------- ------ فر من لب 6

 .اتـاإلصم. ضده
ف ـال توص

ف ــــــــبضع

 وةـــــــــوال ق

 عــــــــــــــــــــــــــــاملن

يف الكلمات الرباعية  أصواًل االنفرادامتناع حروفه من 

 هاال يتكون من حروف اإلصمات :نأ يأ. واخلماسية

من غري أن يكون فيها  (اخلماسية وأالكلمات الرباعية )

 (.حروف الذالقة)رف من ح

- ------- ------- ------ الباقية (23)

 ـاـــــــــــــد هلــــــــــضال ـات ـــــــــــصفــــ
 ةـــــــــــــــقوي ريـــــــــفالص 6

صوت يشبه 

 ئرصوت الطا

 صاحب أحرفه الثالثةيائد خيرج من الشفتني زصوت 

 .(ز/ س / ص )
 س ص ز/ س / ص  3

 ةـــــــــــــــقوي ةـــــــــالقلقل 2
راب ـاالضط

 والتحريك

اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكنا حتى 

 .يسمع له نربة قوية
 د/ب/ق ط قطب جد 2

 ةـــــــــــــــقوي رافـــحناإل 3
ل ــــــــــــــــــــــــاملي

 دولـــــــــــــوالع
- ------- ------ ر/ ل  2 .(خمرج آخر)ميل احلرف بعد خروجه إىل 

 ةـــــــــــــــقوي رـــــــــالتكري 4
إعادة الشيء 

 مرة بعد مرة
- ------- ------ الــــــــــراء 6 [صفة جتتنب] .ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف

 ةـــــضعيف نيـــــــــــــــــالل 2
د ـــــــــــــــــــــــــض

 ةــــــــــاخلشون
 2 .يف لني وعدم كلفة من خمرجه إخراج احلرف

 ي/ و 
الساكنتان املفتوح 

 ما قبلهما
------ ------- -
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ـوى ـــأقـ جمموعــة فــي ــــاروفهح اـــــــــــــــــــــــًالحـــاصط ةــــــلغ القـــوة
 ـــهحروف

ف ـــأضع
 ـــهحروف

 ةـــــــــــــــقوي شيــــــــالتف 6
االنتشار 

 واالتساع

حتى  ،(الشني)ح يف الفم عند للنطق بيانتشار الر

 املعجمة (الظاء)يتصل مبخرج 
- ------- ------ الشـــــــــــــني 6

- ------- ------ الضـــــــــــــاد 6 .امتداد الصوت من أول إحدى حاليت اللسان إىل آخرها االمتداد ةـــــــــــــــقوي ستطالةاإل 1

 ةـــــــــــــــقوي ةـــــــــــــــــالغن *
 صوت يف

 اخليشوم

فهي ثابتة ، يف جسم النون وامليم زصوت لذيذ مرك

 .فيهما مطلًقا
- ------- ------ م/ ن  2

 4 هو استتار صوت احلرف عند النطق به- ------ ةـــــضعيف اخلفـــــــــــاء *
( حروف املد الثالثة)

 (اءـــــــــاهل)و
------ ------- -

  :دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاع
 أي  حرف مـن احلروف: ةـمالحظ:  اليت هلا ضـــــد( 2)صفة أو أكثر من الـــ: البد أن يأخـــــــــذ. 

 اليت ال ضد هلا، أو ال يأخذ مطلًقا منها( 1)صفة أو صفتني من الـــ: وممكن أن يأخذ. 

 رفــــات أي حـــراج صفـــإذا أردت استخف: 
 رــــــاجلهده وهو ــوإال يف ض ،رفــ، فإن وجدته فيها، كان صفة هلذا احلســـــباهلم : دـــــــــلصفات اليت هلا ضبا ًدا أواًلــــــــــفأب. 

 .صماتاإلف / الذالقةثم  <<< االنفتاحف / طباقاإلثم  <<< االستفالف/  االستعالءثم  <<< وهاالرخف/  والتوسط الشدةثم 
  صفاتهوحينئذ يتم للحرف  ،فإن وجدته يف واحدة منها فهي صفته : هلا ضد الالصفات اليت ثم انتقل إىل. 

 عـــــــوال يزيد عن سب، ةـــــــوال ينقص احلرف عن مخس: 
 كررم/ نحرفم & ذلقم/ نفتحم/ ستفلم/ توسطم /روهجم: فهو ،(الراء)الــ :اتـــــــــــأعلى احلروف يف الصف. 

  مقلقلة & مذلقة/ منفتحة /لةفمست /شديدة /جمهورة :فهي ،(اءالب) :مثال .حرف (62) :صفات( ست)حروف اليت هلا. 
 مذلقة /منفتحة /مستفلة /وهــــرخ /مهموسة: ، فهي(الفاء: )مثال. حرف( 63) :ـاتـــــأقـــــــل احلروف يف الصفــ. 

روف ــــــح م
 اءـــــــاهلج

 اـــات اليت ال ضد هلـالصف تاــإصم/ الق إذ احـانفت/  اق ـإطب الــاستف/ الء ــاستع وتـــالص ســـالنف
1 2 3 4 5 6 7 

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال شدة جهر اهلمزة 6

2  خفاء إصمات--- ---  رخاوة جهر ألف مدية ------ -

- ------ قلقلة إذالق انفتاح استفال شدة جهر الباء  3

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال شدة همس التاء 4

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال رخاوة همس الثاء 2

- ------ قلقلة إصمات انفتاح استفال شدة جهر اجليم 6

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال رخاوة همس احلاء 1

- ------- ------ إصمات انفتاح استعالء رخاوة همس اخلاء 8

- ------ قلقلة إصمات انفتاح استفال شدة جهر الدال 2

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال رخاوة جهر الذال 62

 تكرير احنراف إذالق انفتاح استفال توسط جهر الراء 66

- ------ صفري إصمات انفتاح استفال رخاوة جهر الزاي 62

- ------ صفري إصمات انفتاح استفال رخاوة همس السني 63
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روف ــــــح م

 اءـــــــاهلج
 اـــات اليت ال ضد هلـالصف تاــإصم/ الق إذ احـانفت/  اق ـإطب الــاستف/ الء ــاستع وتـــالص ســـالنف

1 2 3 4 5 6 7 
- ------ تفشي إصمات انفتاح ستفالا رخاوة همس الشني 64

- ------ صفري إصمات إطباق استعالء رخاوة همس الصاد 62

- ------ استطالة إصمات إطباق استعالء رخاوة جهر الضاد 66

- ------ قلقلة إصمات إطباق استعالء شدة جهر الطاء 61

- ------- ------ إصمات إطباق استعالء رخاوة جهر الظاء 68

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال توسط جهر نيالع 62

- ------- ------ إصمات انفتاح استعالء رخاوة جهر الغني 22

- ------- ------ إذالق انفتاح استفال رخاوة همس الفاء 26

- ------ قلقلة إصمات انفتاح استعالء شدة جهر القاف 22

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال شدة همس الكاف 23

- ------ احنراف إذالق انفتاح استفال توسط جهر الالم 24

- ------ غنة إذالق انفتاح ايتفال توسط جهر امليم 22

- ------ غنة إذالق انفتاح استفال توسط جهر النون 26

- ------ خفاء إصمات انفتاح استفال رخاوة همس اهلاء 21

28 

- ------- ------ ماتإص انفتاح استفال رخاوة جهر واو 

 لني------  انفتاح استفال رخاوة جهر واو اللني ------ -

 خفاء إصمات انفتاح استفال رخاوة جهر واو مدية ------ -

22 

- ------- ------ إصمات انفتاح استفال رخاوة جهر الياء 

 لني------  انفتاح استفال رخاوة جهر ياء اللني ------ -

 خفاء إصمات انفتاح استفال رخاوة جهر ياء مدية ------ -

. لكنها تتبع ما قبلها دائمًا ،ق بذاتهاــم و ال ترقيــتفخيبف ـــألنها ال توص ؛عالءـال توصف باستفال و ال است ةــــف املديـــــــــاأللظ أن ـــنالح

 .اءــــــــــــــــــــــــــالي، و كذلك يف نيالواو املتحركة و الواو املدية و واو اللكما نالحظ االختالف يف الصفات بني 

 : وإليك شاهد هذا من الجزرية قال ابن الجزري
 لــــــــــــــــــــــــــة والضد قـــح مصمتـــمنفت ر ورخو مستقلـــــا جهــــــصفاته

 تـــــــــــــط بكـــــــد قــظ أجــا لفــشديده تــمهموسها فحثه شخص سك

 رـــظ حصــع علو خص ضغط قــوسب رـــد لن عمــوة والشديـــوبني رخ

 ةــــــــــــروف املذلقــــــب احلــــــر من لــــوف ةــــــــوصاد ضاد طاء ظاء مطبق

 نيـــــــــــــــــــــــد واللــب جـــــــة قطـــــــــــقلقل نيــــــــــــــاد وزاي ســـــرها صــيصف

 اــــــــــــــــححصراف ـــا واالحنـــــــــــــقبلهم اــــــــــــــا وانفتحــــــنكُِّس اءــــــواو وي

 لــــــــاًدا استطــــني ضــــشي الشــواللتف لــعراء وبتكرير ُجـــالم والــيف ال

 ما هي الصفة لغة واصطالًحا؟ وما عدد الصفات على اختالف املذاهب فيها؟    : اسئلة
 ؟اذكر الفرق بني الصفة واملخرج     
 .اـمعنى كل صفة لغة واصطالًح وبنيأذكر ثالث صفات      
 .وبني صفات الضعف ،اذكر صفتني من صفات القوة     
 ا؟ صمات لغة واصطالًحوما هو اإل     
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  (العارضــةالصفــات )صفــات احلــروف  

، (التفخيـــم والرتقيـــق)ة، منها ــصف( 66)، وهي (اــه أحياًنــا وتفارقــرف أحياًنــلحرض لــهي اليت تع) :ـــةـــــضارالعالصفات 

 . اــــه أحياًنــا وتفارقــــرض للحرف أحياًنــة اليت تعــــات العارضــن الصفــم( اءـــالب واإلخفــــام واإلقـــار والدغــــاإلظه) دُّــوكذلك ًيع

 قــــم والرتقيـــالتفخي   
 : تعريــــف التفخيــــــــم( 1

 نيــــــــــــــــالتسم :ةــــــــــلغ. 
 داهــــــم بصـــيدخل على صوت احلرف حتى ميتلىء الف ْنَمعبارة عن ِس :اـــًالحـاصط. 
 (التفخيم)ويف الراء  ، (ظـالتغلي)يف الالم  :لكن املستعمل ،لتفخيم والتسمني والتغليظ، مبعنى واحدوا. 
 قـــــــويقابل التفخيم الرتقي. 

 : الترقيــــــــقتعريــــف ( 2
 فــــــــــــالتخفي :ةــــــــــلغ. 
 دخل على صوت احلرف فال ميتلىء الفم بصداهيول حنعبارة عن  :اـــًالحـاصط. 

  (بالنسبة للتفخيم والرتقيق): أقسام الحــــــــــــروف( 3

 1 )دائمــــــــــــًا (ةـــــــــــمفخم)روف ـــح: 
o  (ظــــــط قــغــص ضـــــخ): جمموعة يفحروف ( 1: )وهي، الءـــــــــاستعحروف وهي. 
o  عن الباقي( وىـــــبتفخيم أق)ختتص وهي ( ظ/ ط/ ض/ ص(: )اإلطباقحروف )حروف وهي ( 4)منها. 

o املنيــــــظال/  الــــط / النيــــــضال/  ابرينـــــص: الــــــــمث 
o و قال والعصاــاالطباق أقوى حن * اـــم واخصصوحرف االستعالء فِخ : وقد أشار إىل ذلك ابن اجلزري بقوله 

o (بــــــــــــمرات ةـــمخس) :مـــــب التفخيـــومرات 

o نيـــــــــئعاـــــــَط: مثال .فــــــــــده ألــــــــوبع (وحـــــــــاملفت) :أعالها 
o رــــــــــــــــــــــبـــَص: مثال .فـوليس بعده أل (وحـــــــــفتامل) :مــــــــــــث 
o ربـــــــــــــــــُضف: مثال    (.ومــــاملضم) :مــــــــــــث 
o (. املفتــــــــــــــوحفيلتحق مبرتبة ) فتــــــــحإن كان ساكًنـــــا بعد  -: ففيــــه تفصيـــــل(. نــالساك) :أمـــــــــــا 

 (.ومـــــــــــاملضمفيلتحق مبرتبة ) مـــــــــضوإن كان ساكًنا بعد -
 (.   ــــــــــــــورــاملكســـفيلتحق مبرتبة ) كســرإن كان ساكًنا بعد -

 (ورـــــن بعد كسر فيكون يف مرتبة املكســساك) ْضـــــــِـفائ: مثـــال
o ةـــــــــــــــيانــــِخ: مثال   (.ورـــــــساملك) :مــــــــــــث 

 2 ) دائمــــــــــــًا( مرققـــــــــــة)حـــروف: 
o  حرًفا( 62): ، وهي(الالم، الـراء، األلـف)عدا  ــالـاالستفحروف وهي.  
o فـــم لفظ األلــوحاذرن تفخي * من أحرف اًلـــورقق مستف  :هـــوقد اشار إىل ذلك ابن اجلزري بقول 

 ـرةمحاض

12 
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 3 ) (.ويلتحق باأللف الغنــة)، (الــالم، الـــراء، األلــــف: )حروف( 3: )وهي (:نــًا ومرققـة أحيانــًامفخمـة أحيا)حـــروف 

 مثــــال حكمها حالتهـــــــــــــــــــا احلــرف

 ال توصف بتفخيـم وال برتقيـق األلــف

 (تابــعــــــه ملــــــا قبلهـــــــــــــا)بل هي 

 لــاــــــــــــطـ/ ل ــــاـــــــــقــــ متفخ (مفخم)إن وقعت بعد  [6]

 ءــاــــــــــــجـ/ ن ـاـــــــــــك رققـــت (مرقـــق)إن وقعت بعد  [2]

 م وال برتقيـقــال توصف بتفخي ــةـالغن

 (تابــعــــــه ملــــــا بعدهـــــــــــا)بل هي 

يف كل  مرققةغنة اإلخفاء  لذا
 (ق/ظ/ط/ض/ص: )عـــدا ،حروفه

 وتتبُع ما قبلهـــا األلـــــف : قيل
 والعكس يف الَغـــِن ُألـِــــــَف          

 مــــــــــــــبلتهـــق ْنــــــــــــــع فخمت (مفخم)إن وقعت قبل  [6]

 ـــمــــــــــــــــــــنتـــــــــــــكْن إ رققـــت (مرقـــق)إن وقعت قبل  [2]

 ةــــــــــظ اجلاللـــــــــلفيف الـــــــــالم  المــــال

 (تفخم أحيانــــًا وترقق أحيانـــًا)

 :ريزابن اجلقال 
 م اهللـــوفخم الالم من اس

 اهلل بُدععن فتح أو ضم ك       

 لهـلا ُمـــــيعل/  لهـلاــــَت ُغلظت (ضـم)أو ( فتح)إن وقعت بعد  [6]

 لهـلا ِمــــــبس / لهـلاـــــِب ـترققــ (عنها أو عارض ولو منفصاًل كسر)إن وقعت بعد  [2]

عند السوسي (: ربىــــــة كــــــــــإمال)إن وقعت بعد  [3]

 .دمـــــــمق اــــــــــتفخيمه، وإن كان هــد وجهيـــيف أح
 لهــــــــــــلا ىرـــــــــــــــــــــــــــن رققـــت

 :التفصيل التالي ، على(ـــق أحيانــًايفخــم أحيانــًا ويرقـ)ــف حــرف الــــــراءأما 

 :ًداـــــــواًل واحـــــالــــراء املفخمـــــــــة ق
 اـــــــوَحَنُر/  ٌمـــــــِحيَر تــــفخم أو آخرها يف حال الوصل/ أو وسطها/ سواء يف أول الكلمة ...... (ةــــــــــمضموم)أو ( ةـــــــــــــمفتوح)إذا كانت  [6]

 َفَةْرـــــُغاْل/  َرـــــــَفَك تــــفخم (ومـمضم)أو ( وحــمفت) قبلها وما اكنة سكوًنا أصليــًا أو عارضـًا للوقـفسإذا كانت  [2]

 ساكنة سكوًنا أصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًاإذا كانت  [3]

 اٍســــــــــــــــــــــــــــَطْرـــــــِق تــــفخم (اـكلمتهيف  ورمكسغري  استعالءحرف ) بعدهاو( كسر أصلي متصل بها) وقبلها

، (لــــــــــــــــزة وصـــــــــــــــهمـ) وقبلها

 :اــــــــــــــــــــــــــــــــان قبلهــــــواء كـــــــــس

 قبلها فتح أو ضم 
مفخمة 

 اـــــًمطلق

 ْضـــــُكْرا/  َناــُزْقْراَو

 اـــــــــــــــــــــــَحْمُهَمْرا بَِّر (كسر أصلي منفصل)ا قبله 

 ْمـــَتْبُتْراِإِن  /واــِجُعْرا (لـل أو منفصـكسر عارض متص) قبلها 

   ساكنة سكوًنا عارضــــــــــــــــًا للوقـــــــــــــــــفإذا كانت  [4]
 ٍرــــــــُخْض/  ِرْدـــــــــَقاْل تــــفخم (مـــــــــض)أو ( حــــفت) وقبله (ساكن) وقبلها

 ُروــــــــُمأُلا/  ُراَرـــــــاْلَق تــــفخم (ةـــــــــــــــــــــــــــــواو ساكن)أو   (ةــــــــــــــــــف ساكنــــــــــأل) وقبلها

 :ًداـــــــواًل واحـــــالــــراء املرققـــــة ق

 (كسرها كسر أصلي أو عارضسواء )/  (أو آخرها يف حال الوصل/ أو وسطها/ يف أول الكلمةسواء ) ( ......ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكس)إذا كانت  [6]
 ةــــمرقق

 مطلقـــــًا
 نَيـــــــــــــــــــــِمِراـــــَواْلَغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــًاساكنة سكوًنا أصليــــــــــــــــــــــــــإذا كانت  [2]
 ْوَنــــــــــــــــــــــــــــــــَعْرـــِف ـــــتـــرققـ (اــــــــــــــــكلمتهيف  استفــــــــالحرف ) اــــــــــــــــــبعدهو( كسر أصلي متصل بها) وقبلها

 دََّكــــــَخ ْرعَِّوَلا ُتَص رققـــــــــت (رىـــكلمة أخيف  الءـــــتعاسحرف ) اــــــــــــــــــبعدهو( كسر أصلي متصل بها) وقبلها

   ساكنة سكوًنا عارضــــــــــــــــًا للوقـــــــــــــــــفإذا كانت  [3]

 ٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِشَأ رققـــــــــت (كسر أصلي متصل بها) وقبلها

 ٌرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِحْج رققـــــــــت (كسر) وقبله (فــــــالاسترف ساكن ح) وقبلها

 ٌرــــــــــــْيَخ/  ٌرـــــــيَبِش رققـــــــــت (ياء لينة)أو ( ياء مدية) وقبلها

 ]: واحدةومل ترد حلفص إال يف كلمة )  ( ـــــــــــــــــــــةــاملمالـــــــــــــــــــــــــــــــــ)الـــــــــــــــــراء  [4]    ])  اـــــــــــــــــــــــــــاَهَرــــــْجــَم رققــــــت 

 :الــــراء الدائـــــــرة بــــني التفخيــــــم والرتقيــــــــق
 (1)ٍقْرــــــــــــــــــــــــــــــــــــِف ق أوىلـالرتقي (اـكلمتهيف  ورـــمكس الءــــاستعحرف ) بعدهاو( كسر أصلي متصل بها) وقبلها ــــــًاساكنة سكوًنا أصليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت  [2]

   ساكنة سكوًنا عارضــــــــــــــــًا للوقـــــــــــــــــفإذا كانت  [6]

 (كسر) وقبله (حرف االستعالءساكن ) وقبلها
 (2)ِرــــــــــــــــــــــــْطـــــِقاْل ق أوىلـقيالرت

 َرــــــــــــــــــــــــــــــــــْصــــــِم التفخيم أوىل

 للتخفيــــــــــــــــــف (ةـــــــــــــــــــــــــــــــاء حمذوفـــــــــــي) بعدهاو
 ق أوىلـالرتقي

 ِرـــــــــــــَيْس/   ِرُذــــــَوُن

 ِرـــــــَأْن َأْس/ ِر ــــَفَأْس للبنـــــــــــــــــــــــــــــــاء (ةـــــــــــــــــــــــــــــــاء حمذوفـــــــــــي) بعدهاو

 ُدِدـــــــــــًرا إذا ُتَشـــــــــف تكريـــــوأخ *ُد ـــيوج لكسر ٍقْرواخللف يف ِف :يزرــــــــــــوذلك قول ابن اجل (1)
 يف راء مثل القطر يا ذا العضل * وأختري أن يوقف مثل الوصل :شار إىل ذلك بعضهمأوقد  (2)

 ـرةمحاض
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 .كل منهما ا؟ وما هي حروفـًلغة واصطالح والرتقيق التفخيم عرف   :  اسئلة
 .واليت تفخم فيها الالم واأللف ،حلاالت اليت ترقق فيها الراءبني اما مراتب التفخيم؟ و     

  مــــــــهب / وذــــــــعأ :مثـــل  ،كل منهما حرًفا خفًيا رلو جاو خصوًصا اهلمزة والباءاليت يف  الشدةجيب بيان 

  تــــــــطبس / تــــــــطاح: مثـــل  .التاءومتييزها من  الطاءوبيان االطباق الذي يف 

 مــــــــتضخ / تـــــظأوع: لـــمث  .ادـــــــــــــوالض اءـــــــــــــالظز بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتمييوا 

 وًراذـــــحم/ ا وًرظحم :يـــــــــف . اءــــــــــــــوالظ ذالــــــــــــــالبني ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتميي 

  {م من ماء مهنيكقلخنأمل }: يف كلمة القافوأما: 
o  من غري بقاء صفة االستعالء يف القاف (إدغاًما كاماًل) الكاففأدغمها بعضهم يف . 
o  افــــتبقية للصفة ألجل قوة الق (ًصاــــقإدغاًما نا) الكافيف وبعضهم أدغمها. 
o (.من طريق الشاطبية وردام الكامل، فهذا ما ولكننا سنأخذ باإلدغ) .والوجهان صحيحان ومأخوذ بهما 
o (.خلقكم وقعبنواخللف ) :ل ابن اجلزرياق 

 ــــــناْلــضل/ ضوب ْغامل/ عمت ْنأ/ نا ْلجع: ، يف حنـــــــوهـــــــــاحلرص على السكون وبيان 

 :لــــيــيذـت
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 نـني واملتباعديـني واملتجانسـواملتقارب نـاملثلي  

  نـــــومتباعدي /ني ــومتجانس /اربني ــومتق/ ني ـــمثل :ربعة أقسامأانقسم إىل  ،طـــــــخًطا فق، أو وخطألفًظا إذا التقى احلرفان. 

 ةــا مفصلـ، وإليك بيانه(62)ة ذلك ـفجمل، (قـمطل/ كبري/ صغري) ثالثة أقسامينقسم إىل  األقسام األربعةمن  ثم إن كاًل . 

 1 )املثــــــــــــــالن   

 .ةــــــــــــــا وصفــــًذان احتدا خمرجــان اللـــــا احلرفـــــهم :النـــــــــــــــــــــــــالمث (1
 (. نيلاالد)و (ينالباء)ــك، امًسا ورمًساهما احلرفان اللذان احتدا  :التعريف األصح    

 األمثلــــة احلكــــــــم التعريـــــف كـــل قســــــــم املثــالن

 ريــصغلا
 عصاكــِــب ْبواضر جلميع القراء (امـوجوب اإلدغ) امتحرًكوالثاني ( / وليس حرف مد أو هاء سكت) اساكًنن يكون احلرف األول أهو 

  مــــــــــــــــهَو اْوــــــــقاُل لئال يزول املد باإلدغام (ارــوجب اإلظه) امتحرًكوالثاني ( / دـــــحرف م)احلرف األول  إذا كانإال 

  كـــــــلـــَه ْهــــــمالي إجراء للوصل جمرى الوقف (امــــاإلدغاز ــــج) امتحرًكوالثاني ( / هاء سكت)احلرف األول  إذا كانوإال 

 ريـــالكب
 دىــــــــــــُه ِهـــــــــــــفي عدا السوسي ،جلميع القراء (ارــــــــــــــــــــاإلظه) نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتحركان ـــــــــــــــــــــــون احلرفـــــــــــــــــــهو أن يك

  يـِـّنَما َمكَّ/  اَـّنَتْأَم اَل (إدغام مثلني كبري)ففيهما  إال يف كلمتني فقط يف القرآن عند حفص 

 خـــــــــــــــــــــــســْنــَنما  من غري خالف (ارــــــــــــــــــــاإلظه) اـــــــــــــساكًناني ـــــــــــــــوالث / اــمتحرًكرف األول ـــأن يكون احلهو  قـــاملطل

، إال يف كلمتني فقط يف (ليس حلفص)، لكن إدغام املثلني الكبري واملطلق  دغام املثلني الصغري فقطإ :(املثلني)يف  حلفصإذن 

 اـــَنــُنتأم: فأصلها <<< [66: يوسف] {اــــــــــَــّنَتْأَم اَل}  -: ، وهما(كبريمثلني إدغام )ا حلفص القرآن، ورد فيهم

 ــيِنــَنمك: فأصلها <<< [22: الكهف] {يـــــــِــّنَما َمكَّ} -

 نــــــــــــــــــيَز ْذإ  :مثل (.يزاــال)و (لذالا)ــك .(ةــــــــــــصف) و  (اخمرًج)هما احلرفان اللذان تقاربا  :انــــــــــــــالمتقارب( 2

 عـــــــــــمـَس ْدق  :مثل (.السني)و (الدال)ــك  .(ةـــــــــــصف)ال  (اخمرًج)ان اللذان تقاربا ــــــاحلرف :أو    
 اءوكمَج ْذإ : لمث (.اجليم)و (الذال)ــك  .(اــخمرًج)ال  (ةـــــــــصف)اللذان تقاربا ان ــــــاحلرف :أو    

 األمثلــــة احلكــــــــم التعريـــــف كـــل قســــــــم املتقاربان

 ريــــصغال

 عـــــــمــــَس ْدــــــــــــــــق :اـــــام فيهــب اإلدغـــع جيـــمواض 4إال يف ، (ارــــــــــاإلظه)حكمه ...  امتحرًكاني ـــــوالث/  اساكًنرف األول ــــــــــون احلـــــــــــــــــــن يكهو أ

  انَر ْلــب/  رب ْلـــق (جيب إدغامها)فإنـــــــه  ص ــــــلغري حف (راءـــــــالم والــــــال)إال 

 انَر ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــب امــــــــــــع اإلدغـــت مينـــالسك، و(الـــالم)على  ةـــفة لطيـــسكت { ل رانـــــب }ه على الم ـــفل :صـــأما حف

 ولــــــــــقـــَي ْنــــــــــــم (اـجيب إدغامه)فإنـــــــه  (فإنها إدغام مثلني: النون)إال ( يرُملون) حروف اإلدغاممع  الساكنة النون 

 اتــــــــــــــــــــيبـــَطـــْلا (اـهجيب إدغام)فإنـــــــه  .......(طب ثم صل: حرف 64) احلروف الشمسيةمع  ةـــالالم الشمسي 

 مـــــــُكــْقلخنم ــــــأل (اـجيب إدغامه)فإنـــــــه  (يف موضع واحد فقط يف سورة املرسالت) القاف يف الكاف 

 نيــــــــــنــِس ًددـــــــــع لغري السوسي ،(ارـــــاإلظه)حكمه  نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتحركان ـــــــــــــــــــــــون احلرفـــــــــــــــــــهو أن يك ريـــــالكب

 كــــــــــــــــــــــــْـــيــــًلع (ارــاإلظه)إال ليس فيه  اـــــــــــــساكًناني ـــــــــــــــوالث/  اــمتحرًكرف األول ـــأن يكون احلهو  قـــــاملطل

 ـرةمحاض

14 



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
45 

 ن ن
 بنيــــــت دـــق  :مثل كالدال والتاء  .  (ةـــــصف اختلفا)و ،(اـــًخمرج احتدا)هما احلرفان اللذان  :انــــــــــالمتجانس( 3

 األمثلــــة احلكــــــــم التعريـــــف كـــل قســــــــم املتجانســان

 ريــــصغال

 :اـــــام فيهــب اإلدغـــع جيـــة مواضـــمخسإال يف  ،(ارــــــــــــــــــــــاإلظه)حكمة ...  امتحرًكاني ـــــوالث/  اساكًنل رف األوــــــــــون احلـــــــــــــــــــن يكهو أ

 (الدال)  واـــعَد ْتلــاثق/  نيـــبَت ْدق إدغاًما كاماًل( جيب إدغامها) والعكس أيًضا( اءــــــالت)يف 

 (اءــالت)  ةــــــــــائفَط ْتــــــهم إدغاًما كاماًل( ب إدغامهاجي) (اءـــالط)يف 

 ُتـْطفر/  ُتـْطبس/  ُتـْطاح ، وامتناع إدغام القوي يف الضعيف(الطاء)؛ لقوة [ يكون إدغام ناقص( ] التاء)يف ( الطاء)أما العكس 

 (الذال)  مــــــــــــــــــــــــــلمتَظ ْذإ إدغاًما كاماًل (جيب إدغامها) (اءـــالظ)يف 

 (اءــالث)  كــــــــــــــــــلَذ ْثـــــيله إدغاًما كاماًل (جيب إدغامها) [موضع واحد يف سورة األعراف ( ] ذالــــال)يف 

 (اءــالب)  اــــــــــــــعنَم ْبـــــارك إدغاًما كاماًل (جيب إدغامها) [موضع واحد يف سورة هـــــــــــــــود ( ] مــــــــاملي)يف 

 وبيـُط ِتالصاحلا لغري السوسي ،(ارـــــاإلظه)حكمه  نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتحركان ـــــــــــــــــــــــون احلرفـــــــــــــــــــهو أن يك ريــــــالكب

 ونـــــــــــــــــــــــعوثـــْبـــَم (ارــاإلظه)إال ليس فيه  اـــــــــــــساكًناني ـــــــــــــــلثوا/  اــمتحرًكرف األول ـــأن يكون احلهو  قــــــاملطل

حكمهم اإلظهار، ( املثلني الكبري واملثلني املطلق)، أما (هو املثلني الصغري) (اإلدغاموجوب )األصل فيه الذي النوع الوحيد  إذن

 .هـــــار، إال يف حاالت معينـــــحكمهم اإلظه( املتقاربني واملتجانسني)وكذلك 

 :، سواء كان(ارــــــــــــاالظه)وحكمة  .  (ةـــــصف اختلفا)و (اــــًدا خمرجـتباع)اللذان هما احلرفان  :دانـــــــــالمتباع( 4
o ليهمَع ْتتلي :مثل  (نيــالع)و (اءـــالت)ـك :رًياــــــصغ 

o  ونــــُهــــــِكفا :مثل  (اءـــاهل)و (الكاف)ـك :رياــــكبأو 

o  ْقـــــَحـو الــــه :مثل  (القاف)و (اءــاحل)ـك :اـــًمطلقأو 
 :اـــــــوهم ،(اإلظهــــــــار)حكم خمتلف عن هلم  املتباعدينولكن هناك مسألتان يف 

 يف القاف، ويف الكاف( اءـــــــــــــاإلخف)ا فحكمه...  (الكــــــاف)مع  والنون الساكنة   &   (القــــــاف)مع  النون الساكنــــة. 

 ...أو من عضو واحد ،فكل حرفني التقيا إما أن يكونا من عضوين (:نــني واملتباعديــرق بني املتقاربـيف الف)دة ــقاع
 (الشفتني)و (أحرف اللسان)مع  (أحرف احللق)ــك  .ًداــــــــــــــــــــــواح واًلـــــــــــــــــــــدان قــــــــــــــــــــــــــمتباعا ــــــفهم ،(نــــــــــــعضوي)فإن كان من -

 [. ألحتادهما يف الصفات؛ وذلك رغم أنهما من عضوين خمتلفني، متقاربان، فهما (امليم)و( النون)يستثين من ذلك ]       

 (هـــوسط)مع  (أقصى احللق)ـك  .انــمتقارب فهما، اـــــــمل يوجد خمرج فاصل بينهمو  (دـعضو واح)وإن كانا من -

 (هـــوسط)يفصل بينهما .. (أدناه)مع  (أقصى احللق)ـك .دانـمتباعفهما  .خمرج فاصل بينهما وكان هناك (دـعضو واح)وإن كانا من -

 :دليل هذا الباب من التحفة
 قـــــــا أحـحرفان فاملثالن فيهم*    قــــــفتإن يف الصفات واملخارج ا

 اــــــــــويف الصفات اختلفا يلقب*    اــــــــــــــــا خمرجا تقاربـوإن يكون 

 اـققيف خمرج دون الصفات ُح*    اـــــــــــا اتفقــــــني أو يكونــــمتقارب

 نيَّـــــــــــــِمكل فالصغري َس أول *   نـــــــــــم إن سكــني ثــــــــباملتجانس

 لــــــــــُثه بامُلنكل كبري وأفهم *   لــيف كل فقرك احلرفان أو ُح

 ؟ وما حكم كل قسم؟ مع بيان أقسامهما؟ املتقاربانو/  ما هما املثالن   : اسئلة 
 .ما هما املتجانسان، مثل للمتجانسني املطلق والكبري مبثلني     
 .والضاد مع الراءالفاء مع الزاي، واخلاء مع القاف، : بني من أي نوع يكون مما يأتي     



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
46 

 ن ن
 ر ـــصـد والقــــاب املـــب 

 :المد األصل في باب( أ
 قل عن ابن مسعودما ُن   راء ـات للفقــإاما الصدق) :لـفقرأ الرج ،اًلـرئ رجـقيود ـكان ابن مسع} :لفظهمن حديٍث

وكيف اقرأكها يا أبا عبد  :، فقالسول اهلل ما هكذا اقرانيها ر :ودـــن مسعـال ابـفق ،(ورةــأي مقص)ة ـمرسل( نيـواملساك

 .رواه الطرباني {فمدها( إاما الصدقات للفقراء واملساكني)اقرأنيها،  :فقال ؟الرمحن

 صحيح البخاري {اكان ميد مًد: سألت أنس بن مالك عن قراءة النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال }: وعن قتادة قال.  

 :دــــــــــــــــالم تعريــــــف( ب

 .أي يزدكم {وميدكم بأموال وبنني}لقوله تعاىل،  ؛مطلق الزيادة :ةـــــــــــواملد، لغ

 .(سكون)أو  (همٍز)إطالة الصوت حبرف من حروف املد الثالثة عند مالقاة  :اــًـــــــــواصطالح

 :هــــــويقابل
 .أي حمبوسات فيها {حور مقصورات يف اخليام}: لقوله تعاىل ؛احلبس :ةـــــوهو لغ ،القصر

 .إثبات حرف املد من غري زيادة :واصطالحـــــــــــًا

 .يوفرع يأصل: واملد قسمان :المــــــــــــــــدام ـــــأقس( ج

 يــــــاألصل:  
بل  ،وال يتوقف على سبب من همز أو سكون ،الذي ال تقوم ذات حرف إال به (املد الطبيعي)هو  :هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف [6]

 .يكفي فيه وجود أحد حروف املد الثالثة

 ألن صاحب الطبيعة السلمية ال يزيد فيه وال ينقص عن مقداره ؛اـــــــــــًومسي طبيعي. 

  لـــــيــِق/ ل وـــــيُق/ ل اـــــَق :مثل .مقدار قبض األصبع أو بسطه :، واحلركةواأللف حركتان (:ألف)ومقداره. 

  :نواعــــــــــــــــــــــــه أربعـــــــــــــــــةأ [2]
 ل ربكاَق: مثل          ــفـــــــــــيف الوصــل والوقـبت اثني، وهو ــــــومقداره حركت :املـــــــــــد الطبيعــــــــــي 

 وــــُه هـــــــإَن: مثل          فــــثابت يف الوصــل دون الوقني، وهو ــــــومقداره حركت :مد الصلة الصغرى 
غري اهلمزة،  متحركحرف  (ءاــاهل)هذه  إذا وقع بعد، ف(رـــائب املذكــرد الغــاء املفـــه)هي (: ةــــالصل)فـ -

 .مبقدار حركتنيتمد ف...  متحركوكان ما قبلها 

 .أما يف حالة الوقف فتحذف الصلة ويوقف بالسكون -

 احكيًمـــــــ: مثل          لـيف الوقــــف دون الوصــثابت ني، وهو ــــــومقداره حركت :ـوضــــــــــد العــــــــــــــمــ 
 .د حركتنيـــــــمت ،(ةـــف مديـــأل)ــب (ن الفتحــتنوي)دل ـــبف ُيـــد الوقــفعن

 ماناـيِإ/  تيوُأ/  نواماًء :مثل          الوصــل والوقــــــــــــــف ثابت يفومقداره حركتــــــني، وهو  :مــــــد البــــــــــــــــــــــــــدل 
 .يف كلمــــــة (دــــرف املـــح)على  (زــــاهلم)ه ــما تقدم في: وهـــــــــــو -

 ومعهم حفص، لقصره حركتني جلميع القراء (املد جواز)حكمه ووهو نوع خاص من املد الطبيعي، )-

 (.ةوجواز مدة لورش خاص

 فُتبدلأنه إذا اجتمع همزتان يف أول الكلمة، أوالهما متحركة والثانية ساكنة، :  بداًل هتسميتــ وسبب -

 دمْأَأ: أصلها <<<دم اَء: مثل(. بداًل)من جنس حركة األوىل ختفيًفا، فسمي  حرف مد الثانيةاهلمزة 
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 يــــــالفرع:  

 .(أحدهما لفظى واآلخر معنوى) :ألحد سببنيد الزائد على املد الطبيعي هو امل :ـــــــهـــــــــتعريفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [6]

 : انواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه [2]
 [وهذا ما سندرسه هنا . ] ونـــز، والسكــــاهلم :يــــاللفظ 

o (اـــيهأ اي)ـك :لـــاملنفص/  (ءاــــج)ـك :لــــاملتص :من املد سبب لثالثة أنواع: زــــــــــــــــاهلم. 

o (.ريفـــــــــــــوح يمــــكل) الزمـــــــــــــال/  (نيـــــــنستع)ـك :نوـــارض للسكـــالع: ني من املدــــــــــــسبب لنوع :ونـــــــــالسك 

 ال إله إال اهلل: في للتعظيم مثلكقصد املبالغة يف الن :يوــــــاملعن. 

 :المــــــــــــــد روطـــــــــــش( د

 :بالشروط اآلتية( دـــــامل)حروف  (الواو والياء واأللف)تسمى 
 (.نيـد ولــم)وال تكون إال حرف  .ااأللف ال تكون إال ساكنه وال يكون ما قبلها إال مفتوًحف 
  الةيف ح( نيـد ولــم)خبالف الواو والياء فتارة يكونان حرف: 

 م ما قبل الواو مع سكونهاـــــــض. 
 كسر ما قبل الياء مع سكونها. 

  يف حالة( ني فقطـــــــــــــل)الواو والياء حريف  تكونوتارة: 
 (.فْوـــــَخ( / )تــــْيـَب): مثل ،امتا وانفتح ما قبلهنإذا سك 

 : شاهد ما تقدم من التحفة( هـ

 وــــــــــــــــا وهــــــــــــــًطبيعي م أواًلـــــــــوس هــــــــــــي لـــــــــــوفرع ـــــــيد أصلـــــــــــوامل

 بلـــــــــــروف جتتــــــــه احلـــــوال بدون بـــــــــــــــه على سبــــــل ٌفـــــــاال توقــــم

 ونـــــــــــد فالطبيعي يكـــد مـــا بعــج ونـــــز أو سكـــرف غري همـــبل أي ح

 الــــــون مسجــز أو سكــب كهمــسب ىــــــــوف علـــي موقـــر الفرعــــواآلخ

 اــــــــي وهي يف نوحيهاظ وـــن لفـــم اـــــــــــــــــــة فعيهــــــــــــه ثالثــــــــــــــــحروف

 زمـــــف يلتــــــــح قبل ألــــــرط وفتـــش مـاء وقبل الواو ضـر قبل اليـوالكس

 اــــــــــــعلنأل كل ـــــــــاح قبـــــــــن انفتإ اــــــــــاء وواو سكنيـــــا الـــني منهـــوالل

 :دـــــــــــــــب المـــــــمرات( و

 دلـــــــــــــــــفالب/ ل ـــــــــفاملنفص/ ون ــفالعارض للسك/ ل ـــــــفاملتص/ الزم ــــال :دودــــــــوى املـــأق. 
 يوـــــل بالقــموُع ،فـــــــالضعي يلغُأ (وضعيف يوــــــق)د ــــــإذا اجتمع سببان من أسباب املف.  

 .الزمـــــــــــويعمل بال ،فيلغى البدل ،دل والزمـــــــــــــففيه ب« البيت احلرام نيــــــّماءوال » :مثال

 .لــعمل باملنفصيو ،فيلغى البدل ،لصففيه بدل ومنف« مـــــــــــــــــــــــــباهأ اوءاــــــــــــــوج»: مثال
 فعارض فذو انفصال فبدل  لــــــتصا اأقوى املدود الزم فم : وقد أشار بعضهم إىل هذه املراتب بقوله 

 ردا ــــني انفـوى السببــفإن أق داــــــد إذا ما وجـــــــا مـــــــــوسبب
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  :المــــــــــــــد ماـــــــــأحك( ز

 (:واللزوم/  واجلواز/  الوجوب: )أحكامه ثالثة 
 .لــــــــــــــــــــــد التصــامل  :الوجــــــــــوب [6]
 .ونـــــــارض للسكـــالع/ ل ــــــــــــــــــد املنفصــامل  :اجلــــــــــــــواز [2]
 .الزمـــــــــــــــــــــــــد الــامل  :اللــــــــــــــــزوم [3]

 1 )املـــد بسبـــب اهلمــــز   
 : المد الواجب المتصل( 1

 تئــــي، ِسءوــــُ، سءاــــَالسم :مثل          .دةــة واحــه يف كلمـــل بـمتص (همز) (دـحرف امل) دـبع ما جاء فيهوهو  :ـهـــــتعريفـــــ 

 ةزـــــانت اهلمـــواء كـــدة، ســــة واحـــــيف كلم (دــــــرف املـــح)ـب( ةزــــاهلم) الــــتصال: اًلــــــــمتص يـــمس :هـــب تسميتــسب: 

 (.ءاــــالسم)ة كـــــــــأو متطرف ،(ةـــكئاملال)ة كـــــمتوسط

 هـــــــــــــحكم:  
 .رهــــال جيوز قصو، فاوتوا يف مقدار هذه الزيادةزيادة عن املد الطبيعي، وإن ت وجوب مدهمجاع القراء على إل ؛(وبــــــــــــالوج) [6]
 دارهــــــــــــمق:  

 . إن كان اهلمز متوسًطا أو متطرًفا موصواًل :حركات (2)أو ( 4)ميد مبقدار  [6]

 :أسباب املد إن كان اهلمز متطرًفا موقوًفا عليه؛ ألنه حينها يكون أجتمع فيه سببان من :اتـــــــــــــــــــــحرك( 6)ده ــــــجيوز م [2]

 (.عارض للسكون)و( متصل)

 :المد الجائز المنفصل(  2

 عطيناكأ اــــنَّإ :مثل .أخرىة ــيف كلم منفصل عنه (همز) (دـحرف امل) دـبع ما جاء فيهوهو  :ـهـــــتعريفـــــ 

 (.دــــحرف امل)عن ( اهلمز)النفصال: اًلــــــــــــمنفصمسي  :سبــب تسميتـــه 
 هـــــــــــــحكم:  

 .حركاتوحلفص فيه أربع أو مخس  ،دهــــــــره ومــــــــواز قصــــجل ؛(ــوازــــــــــــــاجل) [6]
 دارهــــــــــــمق:  

 .(قصر من طريق الشاطبيةوال ُي) حركات( 2)أو ( 4)ميد مبقدار  [6]

 :دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــق

 ءاـــــــــم ءاــــــــانزل من السم» :مثل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدان متصع ــــإذا اجتم». 
 نزل من قبلكأ اــــنزل إليك ومأا ــــمب» :مثل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــمدان منفصإذا اجتمع و». 

 .«كمثله»: واللفظ يف نظريه: جلزريلقول ابن ا، بل جتب التسوية ،ال جيوز مد أحدهما دون اآلخر

 :العلة من المد بسبب الهمز

 القــــــوي اورةــللضعيف عند جم ًةد تقويـــفزيد يف امل ي،قو (زــــاهلم)و ،فيضع( املـــدحرف )أن  :د وهوــــــــــووجه امل. 
 ورـــــد جمهـــه شديــــــــنأل ؛زـــق باهلمـــن من النطـللتمك :لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي. 

 ـرةمحاض
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 2 ) السكـــوناملـــد بسبـــب   

 :العارض للسكونالمد (  1

 دةــة واحــيف كلم (سكون عارض يف حالة الوقف) (أو اللني دـحرف امل) دـبع أن يقعوهو  :ـهـــــتعريفـــــ . 
 فْوـــــــَخ/  تــــــــْيـَب :ون عارضـــني بعده سكــاللحرف        نـــْيــِالعامل :ون عارضـد بعده سكــحرف م :لامث

 ونـــد بعروض السكــــض املولعر :اـــًعارضومسى  :سبــب تسميتـــه. 

 هـــــــــــــحكم:  
o (ــوازــــــــــــــاجل)تــد ســـوامل ،والتوسط أربع ،د ما يشمل التوسط، فالقصر حركتانــــواملراد بامل .دهـره ومـــــواز قصــــجل ؛. 

 دارهــــــــــــمق:  
o حركتني  جيوز قصره مبقدار. 
o حركات (6)أو  (2)أو ( 4)  مبقدار وز مدهـــوجي. 

 

 رور واملسكورـاملرفوع واملضموم واجمل :ويكون يفبان ببعض احلركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، تهو اإل :رومـــــــــــــال. 
 لحركة اليت ل وذلك إشارًة ،ا ليخرج النفس بغري صوتوتدع بينهما انفراًج ،شفتني بعد اإلسكانهو إطباق ال :واإلمشام

 [روم واإلمشام وكيفية أدائهم فقط، دون تفصيل ـــال ما هـويعرف ]      .ومـــوع واملضمــــاملرف :وال يكون إال يف .ختمت بها الكلمة

 :زمالـــــــــــــــد الــــــــــــــــالم(  2

 [. أي سكوًنا أصلًيا. ]يف حالة الوصل والوقف (ون الزمـــــــــسك) (دــــــــرف املــح) دــــبعوهو ما جاء فيه  :ـهـــــتعريفـــــ 

 سبــب تسميتـــه : 
o  اــــــــــــــًووقف اًلـــوص ـــهـــون فيــــــلــزوم السكــل، وإما حركـــــــــــات( 6) دهــزوم مــــلل :الزمــــًاومسى. 

 هـــــــــــــحكم : 
o (زومــــــــــــــــــــالل)راءـــــــعند مجيع الق ،صــادة وال نقــــمن غري زي ،اتـــــــــــحرك( 6)دة ـــم فيلزم ؛. 

 (ـيــي، وحرفـــكلم) :ــــــــهامـــاقس 

o 1 )(كلمة تزيد على ثالثة أحرف)ووقًفا يف  اًلثابت وص يهو ما جاء فيه بعد حرف املد سكون أصل :الكلمـــــــي. 
 أنواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 

 (مشددد ــاحلرف الذي بعد حرف امل أي) دهــم ساكنه فيما بعــــــــــــإن أدغ :الكلمي املثقــــــــل. 
  يونــــــّجااحت/  ةــــــــّباد/  ةــــــّخاصال: مثل
 (ساكن وليس مشددد ــأي احلرف الذي بعد حرف امل) دهــساكنه فيما بعمل يدغم إن  :الكلمي املخفـف. 

)وذلك يف كلمة      )وقد عصيتآَن ْلآ »و «  وقد كنتمآَن ْلآ » :يف موضعني بسورة يونس وهي ».  

 امـــدم اإلدغـــلع :اـــــــــــــًوخمفف ،ةــــــــغامإلد :اًلـــــــــــومسى مثق، (ةــيف كلم)ون ـد والسكــــالجتماع امل :اـــــــًومسى كلمي. 

 ـرةمحاض
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حرف هجاؤه على ثالثة أحرف وسطها )ووقًفا يف  ثابت وصاًل يهو ما جاء فيه بعد حرف املد سكون أصل :احلرفـــــي( 2 [6]

 . (حرف مد ولني أو حرف لني فقط
  [ور ـــح السـة يف فواتـعـروف املقطـون إال يف احلــو ال يكــوه]:  (كم عسل نقص) :جمموعـة يفرف ـأح (8)وذلك يف، 

 .(سنقص علمك) :ويف قول بعضهم
  (توسط والطول أفضلالففيها ) نيــــــــدا العــــــع ،حركات من غري خالف (6)وكلها متد: 

 ــــْنْيـــَعــــــ....  [2: الشورى] {قـــــــــــــــسع}/      ــــْنْيـــَعــــــ.......  [6: مريم] {صعكهي}
 أنواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 

 (.أي احلرف الذي بعد حرف املد مشدد) دهــم ساكنه فيما بعــــــــــــإن أدغ :املثقــــــــل احلرفـي 
 مشددة بسبب التقاءها مبيم بعدها( األلف)اليت بعد حرف املد الــ( امليم)فـ: يم ِم ْماألف لـ( امل: )مثل
 (.أي احلرف الذي بعد حرف املد ساكن وليس مشدد) دهــساكنه فيما بعإن مل يدغم  :املخفـف ـياحلرف 

 ساكنة بدون تشديد( الواو)اليت بعد حرف املد الــ( النون)فـ:          ْنـوـــــــــنــ( ن : ) مثل

 فــــخمف (ميم)و ،لــــــــمثق (الم)ـف( :  ــْميـــِم ْماألف لـ)   (مـــــلا)  وقد اجتمع النوعان يف. 
 وتنقسم احلروف املوجودة يف أوائل السور إىل ثالثة أقسام:  

 (كـــــــــص علمـــسنق) :جمموعة يفأحرف  (8)وهي ، اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حركــــــــــــــــــــسد ــــمنها ما مي. 
  (رـــــــــــــــــــــــُهي َطـــــــــــح) :أحرف جمموعة يف (2)وهي ، نيمقدار حركتأي  مًدا طبيعًياومنها ما ميد. 
  ألن كل حرف وضعه على ثالثة أحرف وليس وسطه حرف مد  ؛(ألف)الــوهي  ،فيه أصاًلمد ماال ومنها

 . ساكن ال ميد أصاًل
 ةــــــــــمالحظ: 

 ،يونس يموضع «اآلن»ــ أو خمففان ك/  «مـــلا»ــ كأو مثقل وخمفف /  «يّنوــــّجاــــاحت»ــ كمدان الزمان مثقالن  :عــــــــــــــــإذا اجتم [2]

 .(واللفظ يف نظريه كمثله) :لقوله ،بل جيب التسوية ،ال جيوز مد أحدهما دون اآلخرف

 .«خذْتا اْوـــوقاُل»: مثل .لـــــــــد يف الوصــــــذف املــح ،يف كلمة أخرى (الساكن)ويف كلمة  (دــحرف امل)إذا كان  [3]

 : دليل أقسام المد الالزم من تحفه األطفال
 هــــــــــــــي معــــــوحرف يـــك كلمـــوتل ةـــــــــــــــم أربعــــام الزم لديهـــــــــــأقس

 لــــــــــــــــــــة تفصـــــــــــــــــــــذه أربعـــــــــــــفه لــــــــــــــف مثقـــــــــــا خمفـــــكالهم

 عــــــــــــوق يـد فهو كلمــع حرف مــم عــــــــــون اجتمــــــــة سكــــــإن بكلمــف

 داـــــــــــي بــــــــه فحرفــــــــــــد وسطـــــــوامل داــــــــــــــــروف وجـــالثي احلــأو يف ث

 اـــــــــــــــم يدغمــــــل إذا لــــــف كــخمف اــــــــــــــــــل إن ادغمــــا مثقـــــكالهم

 رـــــــــــــــــــــان احنصــــــــــوده ويف مثـــوج ورــــــــــــــــي أول الســالزم احلرفـــوال

 صـــــول أخـني والطـــــني ذو وجهــوع صـنق لجيمعها حروف كم عس

 فــــــــــــلا ُأــــــــــًا طبيعيًدـــــــــمذه ـــــــــفه ثي ال ألفالوما سوى احلرف الث

 رـــقد احنص( اهرــي طـح)ظ ـيف لف روــــــح الســــــا، يف فواتــــًوذاك أيض

 ا من قطعك ذا اشتهرصلة سحرًي رـــــع عشــح األربـــــع الفواتـــوجيم
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 : دليل أحكام المد من تحفة األطفال

 زومــواز واللــوهو الوجوب واجل دومــــــــــت ةـــام ثالثـــد أحكـــــللم

 دـــــل يعــــــه وذا مبتصـــيف كلم دـــاء همز بعد مـب إن جـــفواج

 لــــــــذا املنفصــة وهـــل بكلمــك لـــــــصر إن ُفـــد وقصــز مــوجائ

 نيـــــــــــــون نستعـــا كتعلمـــوقًف ونــــــــرض السكـــل ذا إن عــومث

 ذاـــــــا ُخـــوا وإمياًنــــدل كآمنـــب د وذاــــــــز على املــــدم اهلمـــــأو ُق

 والـــــد طــد مـا بعـــووقًف اًلـــوص اَلـــــــــــــــصون ُأـــــــــــوالزم أن السك

 ةــــــــــــــأمثل حكمـــه ومقـــــــداره أنواعــــــــــــــــــــــــه دــــــــــامل

 حركتان: ، ومقدارهبل يكفي فيه وجود أحد حروف املد الثالثة ،وال يتوقف على سبب من همز أو سكون ،الذي ال تقوم ذات حرف إال به (املد الطبيعي)هو : ــــــياألصل

 ــــــياألصل

 ل ربكاَق ميد مبقدار حركتــــــني (ــفثابت يف الوصــــل والوقـــــــــــــــــــــ) املـــــــــــد الطبيعــــــــــي [6]
هــاء )ويقع إذا جاء بعد : (ــــفـــثابت يف الوصــــــل دون الوقــــ) مد الصلة الصغرى [2]

 ُهــــو ـــهإَنــــ ميد مبقدار حركتــــــني .متحركغري اهلمزة، وكان ما قبلها  متحركحرف ( الصلة

تنويــن )وهو أن ُيبـــدل : (ثابت يف الوقــــف دون الوصـــــــــــل) مــــــد العـــــــــــــــــــــوض [3]

 احكيًمـــــــ ميد مبقدار حركتــــــني .، عنــد الوقـــف(ألـــف مديـــة)بــ( الفتح

ه ــفيما تقدم : وهو: (ثابت يف الوصــــل والوقـــــــــــــــــــــــف) مــــــد البــــــــــــــــــــــــــدل [4]

 مانايـِإ/ تي وُأ/  نواماًء ميد مبقدار حركتــــــني .يف كلمــــــة (دــــرف املـــح)على  (زــــاهلم)

 عظيمكقصد املبالغة يف النفي للت :يوــــــاملعن/  ونـــز، والسكــــاهلم :يــــاللفظ(: يلفظى معنو: )ألحد سببنيد الزائد على املد الطبيعي هو امل: يــــــالفرع

 يــــــالفرع
ب ــــــــبسب
 زــــــــاهلم

ل ـمتص (زـــــهم) (دـحرف امل) دــــــبع هــــاء فيـــما جو ـــــوه: لـــــــب املتصــــــد الواجـــــــامل [6]

 .دةــة واحــه يف كلمـــب

  (وجـــــوب املـــــــد)

: اتـــــــــــــــحرك( 2)أو ( 4)دار ــمبق

ا ــــــــــــــز متوسًطـــــــــــاهلم انــــــإن ك

 .واًلـــــــــــــــــــــــــــــــا موصــــــــــأو متطرًف

: ــــــــــــاتــحركـــــــــ( 6)جيوز مــــــده 

 اــــا موقوًفــز متطرًفـإن كان اهلم

 تئــــيِس/  ءوـُــس /ءاـَـالسم

منفصل  (زـــــهم) (دـحرف امل) دــــــبع هــــاء فيـــما جو ـــــوه :لـــــــز املنفصــــد اجلائـــــــامل [2]

 .أخرىة ــيف كلم عنه
 ،دهــواز قصره ومـجأي  ؛(اجلــــواز)

 عطيناكأ اــــنَّإ حركات( 2)أو ( 4)وحلفص فيه 

 يــــــالفرع
ب ــــــــبسب

 ونــــــالسك

ون ـسك) (نيـــــأو الل دــــــحرف امل) دــــــــــعب أن يقعوهو  :ونـــارض للسكـــــالعد ـــــــامل [3]

 .دةــة واحــيف كلم (فــــــة الوقـــــارض يف حالـــــع
 .حركتني قصره مبقدار  (جـــواز)

( 6)أو ( 2)أو ( 4) مده مبقدار  :أو

 .حركات
 فْوـــــــَخ/  نـــْيـِـالعامل

يف حالة  (ون الزمـــــــــسك) (دــــــــرف املــح) دــــبعهو ما جاء فيه و :الزمـــــــــــــــد الــــــــــــــــامل [4]

 [ أي سكوًنا أصلًيا . ]الوصل والوقف

 حركـــــــــــات( 6)دة ـــم (يلزم)

 

 اًلــــت وصـــثاب يد سكون أصلــــد حرف املــــه بعـــهو ما جاء في :الكلمـــــــي 

 .(ثة أحرفكلمة تزيد على ثال)ا يف ـــًووقف
 

 ةــــّباد/  ةـّخاصال دهــم ساكنه فيما بعــــــــــــإن أدغ :الكلمي املثقــــــــل 
 دهــإن مل يدغم ساكنه فيما بع :الكلمي املخفـف () وضعني بسورة يونسمب 

 اًلــــت وصـــثاب يد سكون أصلــــد حرف املــــه بعـــهو ما جاء في :احلرفـــــي 

حرف هجاؤه على ثالثة أحرف وسطها حرف مد ولني أو حرف لني )ا يف ـــًووقف

 (مكعل صسنق) :أحرف جمموعة يف (8)وهي  .(فقط

 

 يمْم ِماألف لـ( امل) دهــم ساكنه فيما بعــــــــــــإن أدغ :احلرفـي املثقــــــــل 

 ْنــــــــــونــ( ن )   دهــإن مل يدغم ساكنه فيما بع :احلرفـي املخفـف 
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 ؟احكامهوشروطه؟ وأسبابه؟ وأنواعه؟ وما هي اقسام املد؟ و؟ والقصر املد عـرف   : اسئلة 
 اإلمشام وما فائدتهما؟ وما هي املواضع اليت مينعان فيها؟ وما هو الروم ما وجه املد؟      
 ومثقال وخمففا وكلميا وحرفيا؟  ما هو املد الالزم وما هي أقسامه؟ ومل مسى الزما     
 ما هي مراتب املد؟ وما احلكم إذا اجتمع سببان للمد قوى وضعيف؟     

 داءــــــــــف واإلبتـــــــــــالوق  
 :أهمية دراسة الوقف واالبتداء

 اورد أن سيدنا علًي  و جتويد احلروف ومعروفة الوقوفه»: فقال ،{َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل} :ئل عن قوله تعاىلُس». 
 وفخر العامل ،وفهم املستمع ،وبالغ التالي ،وزينة القارئ ،حلية التالوةهو  الوقفو، 
 املتغايرينو ،كمنيواحُل ،املتنافيني ،والنقيضني ،املختلفني ،عرف الفرق بني املعنينيه ُيبو. 

 مـــواضعـــــــــه اـــــًــــــــــــواصطالح ــــــــةـــلغـــــــ تعريــــف

 ســــــــــــــــــــــف واحلبـــــــــــــــــالك الوقــــف

 اـــــــة أي حبستهــــت الدابـــــأوقف: يقال

 ،اـــن مــــة زمــــن الكلمـــوت عــــع الصـــقط

ة ـــبني، ادةــــارئ عــــــه القــــــس فيــيتنف

 .اــراض عنهـــة األعـــال بني ،راءةــــاف القـــاستئن

 اـــــــــــــرءوس اآلي وأوسطه :ي يفــــــــــــيأت. 
 وال فيما  ،وسط الكلمة :ال يأتي يف

 .[ هـــيوجه اــمينأ : ]لـــمث ،اـــًل رمسـاتص
 ســـــــــــــــــــــــــن التنفــــــــه مـــــــــــد معـــــــالب. 

، ســـــــر تنفـــن غيـم ،ة عما بعدهاـع الكلمــقط عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملن تــالسك

 .راءةــــــــــاف القـــة استئنـــبني

 اــوسط الكلمة ويف آخره :ي يفــــــــــــيأت. 

 1ص [. اخلمس سكتات حفــص : ]مثل

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلبان عـــــالقط

 .اءــــــــــــو كاالنتهــــــا، فهـــــًراءة رأســـــع القــــــقط اــــــا وأزلتهــرة، إذا ابنتهــت الشجــقطع: تقول
 ــــــــــــــــــــــاتعلى رءوس اآلي :إالي ـــال يأت. 
 دهــــــــــــــــــــــــــــــبعاذة ـــــــب االستعــــــتستح. 



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
53 

 ن ن
 (.األقسام العامة)أربعة أقسام وتسمى  :فـــــــــــــــــأقسام الوق

فله أن يقف على أي كلمه شاء،  ،كعجز أو نسيان ،بسبب ضيق نفس وحنوهوهو ما يعرض للقارئ  :راريـــــــاألول اضط [6]

 .بتداء بهاولكن جيب االبتداء بالكلمة املوقوف عليها إن صح اال

يف  اتـــالف الروايـــالخت هــد مجعــعنا ـا غريهـــف عليهـة ليعطــارئ على الكلمــف القــو أن يقــوه :اري ـــــــالثاني انتظ [2]

 .ه للقراءاتــــقراءت
وال يتوقف عليه  ،وهــــذوف وحنــت واحملــول والثابــوع واملوصــان املقطــلبي ،وهو الذي يتعلق بالرسم :اريــــــــالثالث اختب [3]

  .إال حلاجة كسؤال ممتحن وتعليم قارئ كيف إذا اضطر لذلك
 .(َتُكوُنوا َأْيَن َما( / )ُيَوجِّْهُه َأْيَنَما) :يفلبيان املقطوع واملوصول أو ( َربَِّك ِةَرْحَم( / )َربَِّك ِتَرْحَم) :لبيان الفرق بني حرفني :مثال

 .هـــود بيانــو املقصــوع هــذا النـــ، وهةــاب املتقدمــب من األسبـقصد لذاته من غري عروض سبُيوهو أن  :اريــــــــالرابع اختي [4]

  :االختياري أقسام الوقف
  (نــــــــحس/  افــــــــك/  امــــــت) هي: ابن اجلزري رمحه اهللالوقف االختياري عند أقسام. 

 ارئــــالق هــه وليتجنبـــرز منــتحلُي ؛ة لألقسامـكر تتمه ُذـلكن ،ف عليهـح الوقـال يص وإن كان (حـــــــالقبي فـالوق)ا ـهـُأضيف إلي. 
 زاده بعض أهل العلم (الزمـــــــــالالوقف )وهو  ،وهناك قسم خامس. 

 نسخ( م)وضبطه يف املصحف يكون بوضع حرف  :الوقــــــف الــــــــــــالزم [6]
 .الوقف على كــالم تــــام، لو ُوِصــــَل مبا بعــــده ألوهم معنــًى غيــر املعنى املــــرادو ه :تعريفـــــــــــــــــــــــــه [6]

 َقْوُلُهْم َيْحُزْنَك َواَل} :مثال 
م

ف القراءة، انئستا، ثم (َقْوُلُهْم)على كلمة  الوقوف زملف ،{ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم 
 .من مقول الكافرين( ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا)يتغري املعنى، فتصبح حتى ال 

 َيْسَمُعوَن ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن} :مثال 
م

على ( وقف الزم)فيجب الوقوف . [36 :األنعام] {َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اللَُّه ُثمَّ ِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن 
 .صلت اجلملة لُتوهم أن السمع موصوف به هؤالء وكذلك املوتى، فلو ُو(َيْسَمُعوَن)كلمة 

  (         )وضبطه يف املصحف يكون بوضع  :امــــــــــــــالتالوقــــــف  [2]
  .(نىعال م)و (اــلفًظال ) ،هو الوقف على ما مت معناه ومل يتعلق مبا بعده :تعريفـــــــــــــــــــــــــه [2]

 . أو تأكـده ما قبلهامعناه أن اجلملة التالية توضح معنى : ويــــــــــاملعنو/  .تعلق من جهة اإلعرابمعناه ال: التعلق اللفظي
 .دهــــــــــــــا بعــــداء مبـــواإلبت ،هــــف عليــــــالوق نــــه حيســـأن :ـــــــــــــــــــــــــــهحكم [3]

 (.انقضاء القصصعند )و( رءوس اآلي: )وأكثر ما يوجد هذا النوع يف [4]
 فاملعنى تام يف اآلية، وال تعلق ملا بعده به {َماِلِك َيْوِم الدِّيِن}كالوقف على  :مثال ،. 
 ِإنَّ }: واإلبتداء بقوله ،{ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} :من وقوله تعاىل (املفلحون)كالوقف على  :مثال

 .بأحوال الكافرين ةمتعلق :والثانية ،من متام أحوال املؤمنني :فإن األوىل، {...َفُرواالَِّذيَن َك
 :(ةــــــــــــــــاء اآليـــــــقبل انقض)وقد يكون هذا الوقف  [2]

 ثم االبتداء ، {وا الصَّاِلَحاِتَذِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُل} :من قوله تعاىل (الصاحلات)الوقف على  :مثال

 .{اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ ُقْل اَل} :بقوله
 ــر تــغيف ــفوق، {َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن}: ثم االبتداء بقوله، {َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة}: من قوله تعاىل (ةـــــــــأذل)الوقف على  اأم  ؛امــ

ـــال يصبح الوقــ، ف(للمعنىالم اهلل تأكيًدا ـــمن ك)، أو (بلقيسمن متام كـالم ) :إما أنها( ونـوكذلك يفعل)ألن تتمة اآلية   .اـــــًف تامـ

 ـرةمحاض
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 (:ةــــــــــــــــــــــــــــط اآليــــــــــــــــوس)هذا الوقف وقد يكون  [6]

 {َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمآٍب} :ثم االبتداء بقوله، {َهَذا ِذْكٌر} :عاىلمن قوله ت (ذكر)الوقف على  :مثال. 
  َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإِلْنَساِن } :ـبثم االبتداء  ،{َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني}: من قوله تعاىل (ياءنــــج)الوقف على أما

ــامفوقــف غيــر ت، {َخُذواَل ــة ــ من كالم اهلل تعاىل )، أو (من متام كـالم ُأبي بن خلف: )إما أنها...( وكان الشيطان)؛ ألن تتمــة اآليـ

ــف تامـــــًا(تأكيًدا للمعنى  .، فــال يصبح الوقــ
 :(بعد انقضاء اآلية بكلمة)هذا الوقف وقد يكون  [1]

 من قوله تعاىل (وبالليل)كالوقف على  :مثال :{َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنَي َوِإنَُّكْم   َتْعِقُلوَن َوِباللَّْيِل َأَفاَل} ، (مصبحني)فقوله 

 (.وبالليل)قوله الوقف على ولكن التمام  ،رأس اآلية

  (    )    وضبطه يف املصحف يكون بوضع  :يـافـــــــــــالكالوقــــــف  [3]
 .(اـــــــًال لفظ) ،فقط (معنًى)ده ــوتعلق مبا بع ،هــعلى ما مت يف نفسف ــهو الوق :تعريفـــــــــــــــــــــــــه [8]
 .دهــــــــا بعـــداء مبـــواإلبت ،هــــف عليـــن الوقــه حيســـأن :ــــــــــــــــــــــــــهحكم  [2]

 واإلبتداء  ،{ُيْؤِمُنوَن ْم اَلْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِه} :من قوله تعاىل (ال يؤمنون)كالوقف على  :مثال

 .{...َخَتَم اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم}: بقوله
 :ةــــــــــــــوع يف الكفايـــل هذا النــوقد يتفاض [62]

 {اٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَنِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذ}: قوله تعاىلففي  :مثال: 
 .افــــــــــــفهو ك {م مرضـــــــيف قلوبه}: قولهفالوقــــــــف على  -
 .هــــــــــاكفي من {اـــًفزادهم اهلل مرض}: قولهأما الوقف على  -
 [كن على األخرية أفضل جيوز الوقف على أي منهم ول: أي]  .اـمـأكفي منه {مبا كانوا يكذبون}: قولهأما الوقف على  -

 :نـــــــــــاحلسالوقــــــف  [4]
 .(معنى)و (لفًظا)وتعلق مبا بعده  ،هـــــــــهو الوقف على ما مت يف ذات :تعريفـــــــــــــــــــــــــه [66]

 ،(واآلخر مستثنى ،مستثين منه)و أ ( /داًلـوالثاني ب ،هـــمن داًلــمب)أو ( / هـــواآلخر صفه ل ،اـــــــًموصوف) :اــه إمــــــــــــلكون

 .ىـــــــنعا ومــــــوحنو ذلك من كل كالم تعلق مبا بعده لفًظ
  :ــــــــــــــــــــــــــهحكم [62]

 6 )زريــره ابن اجلــكما ذك :(ةـــــــــنُس)و ــبل ه ،دهــــا بعـداء مبــبتواال ،هــــف عليـن الوقــيحسف (ةــــــرأس آي)ان ــإن ك، 

احلمد }: يقول ، ثمثم يقف {بسم اهلل الرمحن الرحيم}: إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول وكان »: ي احلديثفف

 .وهو أصل يف هذا الباب ،«ىل آخر احلديثإ... ، ثم يقف {الرمحن الرحيم}: يقولثم  ،ثم يقف {هلل رب العاملني
  .{لَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَياْلَحْمُد ِل}: يف قوله تعاىل (العاملني)كالوقف على  :مثال

 2 )وضبطه يف املصحف يكون بوضع   :دهــــا بعـداء مبــبتاال دون ،هــــف عليـن الوقــيحسف (مل يكن رأس آية) نإ(          ) 
 .(قبيحابتداء ) (مبا يتعلق مبا قبله لفًظا)ألن االبتداء  ؛(وصله مبا بعده)ف وأراد االبتداء ـــفإن وق

 مفهوما فهذا وإن كان كالًم ،{َربِّ اْلَعاَلِمنَي}: ــثم يبتدىء ب ،{اْلَحْمُد ِللَِّه}: من قوله تعاىل (اهلل)وقف على لفظ كال :مثال

 .(صفة له)على أنه  ا قبلهمتعلق مب ،(رب العاملني): أي ،فإن ما بعد لفظ اجلاللة ،لكنه تعلق مبا بعده لفًظا ومعنى ،عنىامل
 .ا قبلهامل (صفة)، ألنها (رب العاملني)ال يصح االبتداء بـ يصح الوقوف على لفظ اجلاللة، ولكنعلى الرغم من أنه لذا 

 ج
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 3 )هـــداء بــاالبت ُنال حيُســـوإال ف ى،نعفهم مُيإذا كان  (ما بعد رأس اآلية) االبتداء بــ :وقال بعضهم يف شرح احلديث: 

 ،فهم إال مبا قبلهلكن ما بعده ال ُي ،رأس آية (تتفكرون): فقوله، {ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة  َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن}: كقوله تعاىل :مثال

 .ملا قبله بل يستحب العوُد ،(يف الدنيا واآلخرة) :فال حيسن اإلبتداء بقوله

 4 )(اـــــقبيًحابتداًءا )ون ــــوإال فيك ،ةـــع دون متبوعــداء بكل تابــن االبتــال حيُس: 
 .هو االبتداء بلفظ بعد وقف تام، أو كايف: البتداء احلسنفا* 

 .(بلفظ خيل باملعنى)، أو (خرب أو مفعول به أو حال:ـبلفظ من متعلقات مجلة ك)داء ــاالبتهو : حــــــاالبتداء القبي* 

الَِّذيَن ِإَذا   الصَّاِبِريَنْلَأْمَواِل َواْلَأْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن ا}: كقوله تعاىل :مثال

الصابرين الذين إذا : )يبتدأ بقولهأن ، وهذا حسن، ولكن (الصابرين)فبعضهم يقف على رأس اآلية ، {...َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة

 .ع ملا قبله، فال يصح االبتداء بالتابع دون متبوعهمفعول به تاب( الصابرين)، فـ(ابتداء قبيح)هذا ...( أصابتهم

  :حـــــــــــالقبيالوقــــــف  [2]
 .نىــــا ومعــــًده لفظــــة مبا بعــــلتعلق ؛اهــــم معنـــم يتــــف على ما لـــهو الوق :تعريفـــــــــــــــــــــــــه [63]

 .هــل دون فاعلــأو على الفع /ه رـــبأ دون خأو على مبتد/ ه ــاف إليـاف دون املضـــكالوقف على املض
 {نَيــــُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمـــاْلَحْم}: من (احلمد)كالوقوف على  :مثال. 
 {ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم} :من (مـــــــبس)على كالوقوف  :مثال. 

  :ــــــــــــــــــــــــــهحكم [64]
 إال لضرورة ال جيوز تعتمده ،(قبيح)الوقف عليه ف ،نه ال يعلم إىل أي شيء أضيفأل ،كل ما مل يفهم منه معنى: 

 .(ةرورـــــف ضـــوق) :ويسمى ،فيوقف عليه للضرورة ،كانقطاع نفس أو عطاس أو حنو ذلك

 (.اــًــقبيح) :كان ،ااًرــفإن وقف وابتدأ مبا بعده اختب .ابدأ مبا قبله حتًمُيبل  ،هال جيوز االبتدء مبا بعدو 
 ان خالف املعنى املرادمهوالوقف واالبتداء امل (بح القبحقا)و: 

 :أمثلة على أقبح القبح يف الوقــــــــف

 .{فبهت الذي كفر واهلل}: أو على قوله تعاىل/  {إن اهلل ال يهدى}و /  {إن اهلل ال يستحى} :كالوقف على :مثال

 .{ُقرَُّت َعْيٍن ِلي َوَلَك َلا َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا}: قوله تعاىل من ،(ُقرَُّت َعْيٍن ِلي َوَلَك ال) :كالوقف على :مثال

 :أمثلة على أقبح القبح يف االبتداء

 .{إن اهلل فقري}: ثم يبدأ بقوله ،{لقد مسع اهلل قول الذين قالوا}: كالوقف على قوله تعاىل :مثال

 (.ابتــداء قبيــــح( )الفاسقـــني)فاالبتـداء بـ  {...الَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه  اْلَفاِسِقنَيا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإلَّ}: قولهذلك يف ك :مثال

 .املـــــراد ، فليــس هـذا هــــو املعــنى(ابتــداء قبيــــح( )امللـــك)فاالبتــــداء بـ  {اْلَيْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر اْلُمْلُكِلَمِن }: ذلكك :مثال

 .، على خالف ألهل العلم(ابتداء قبيح)على أنها قسم ( باهلل)االبتداء بـ  {ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم  ِباللَِّهُتْشِرْك  َيا ُبَنيَّ اَل } :مثال

 إجياب هنفي الذي جييء بعدالوقف على امل (شع منهبأقبح من هذا وأ)و: 
 .{وما من إله إال اهلل}: من قوله تعاىل (هــوما من إل)كالوقف على  :مثال
 .{وما أرسلناك إال مبشًرا ونذيًرا}: من قوله تعاىل (وما أرسلنا): كالوقف على :مثال

اإلسالم  دين مد خلرج بذلك عنعمده متعوكان من اخلطأ الذي لو ت ،مِثأفمن وقف على مثل هذا وهو غري مضطر 

ومل يوجد يف القرآن وقف واجب يأثم القارئ برتكه  ،يوصف بوجو ب وال حرمهوالعياذ باهلل تعاىل، والوقف يف ذاته ال 

 .حــراد كما تقدم يف الوقف القبيــهام خالف امليوإاما يتصف بهما حبب ما يعرض له من قصد إ. وال حرام يأثم بفعله
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 )         (وضبطه يف املصحف يكون بوضع  :املعانقــــــــــــةوقــــــف  [6]

 .ويف هذه احلالة ال يصح الوقف إال على أحدهما ،اجتماع موضعني صاحلني للوقف وجتاورهما وهو :ــــــــــــــــــــــهتعريفـــ [62]
 (.فيه)أو على ( ريب)على : ال يصح الوقوف إال على أحدهما: {ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي  ِفيِه  َرْيَب َذِلَك اْلِكَتاُب اَل}: قوله تعاىل :مثال 

 (.ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ِفيِه: )، ثم االبتداء بــ(َبــــــاُب اَل َرْيـــــــَذِلَك اْلِكَت)على ف وفيصح الوق

 (.نَيـــــــــــــُهًدى ِلْلُمتَِّق) :، ثم االبتداء بــ(َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه)أو الوقـــــــــــــــوف على 
 ال يصح الوقوف إال على أحدهما: {َيِتيُهوَن ِفي اأَلْرِض  َسَنًةَأْرَبِعنَي    َعَلْيِهْمَحرََّمٌة َقاَل َفِإنََّها ُم}: قوله تعاىل :مثال : 

 (.وَن ِفي اأَلْرِضــَأْرَبِعنَي َسَنًة َيِتيُه: )، ثم االبتداء بــ(َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم)فيصح الوقوف على 

 (.وَن ِفي اأَلْرِضــَيِتيُه) :، ثم االبتداء بــ(اَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسَنًةَق)أو الوقـــــــــــــــوف على 

 : ةـــدليل الوقف من الجزري
 فــــــــــوة الوقـــــن معرفـــد مــــــــالب روف ــــــــــــدك للحـــــــد جتويــــــوبع

 نــــــــــــاف وحســـــام وكــــــة تــثالث م إذنــــــــــــــقسي ُتــــــداء وهــواإلبت

 دىــــــى فابتــان معنـــق أو كــتعل دـــــــــــم يوجـــــم فإن لـــــا تـــي ملـوه

 نــــــــوز فاحلســـإال رءوس اآلي ج نـا فامنعي ولفًظـام فالكافــفالت

 هــــــــدأ قبلـــــا ويبًرــــف مضطـــيوق هــــــــــــــــح ولـــــــــم قبيــــــري ما تـــــوغ

 بـــــــه سبــــري مالــــــــرام غــــــوال ح بـوليس يف القرآن من وقٍف وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ةــف العامــام الوقـن أقسبّيو ا؟ـًلغة واصطالح ( السكت /القطع  /الوقف )  :عرف    : لةئاس
 .عرف كل قسم مع التمثيل وما أقسامه،تياري؟ الوقف االخهو ما     
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 أمثلــــــــــــــة ــــــــــــهحكم تعريفـــــــه الوقف االختياري

ف ــالوق( 1
 الزمــــــال

، لو ُوِصــــَل (كــالم تــــام)هو الوقف على 

 .مبا بعــــده ألوهم معنــًى غيــر املعنى املــــراد

 ،هــــــــف عليــــــالوق يلزم

 دهــــا بعــــمب داءـواإلبت

فلزم ، {ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم م َقْوُلُهْم َيْحُزْنَك َواَل}

، ثم استئناف القراءة، حتى ال يتغري (َقْوُلُهْم)الوقوف على كلمة 

  كافرينمن مقول ال( ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا)املعنى، فتصبح 

ف ــالوق( 2
 امـــــــالت

 .(ىـــــــــنعال م)و (اــــــــــلفًظال ) دهــــــق مبا بعــــــومل يتعل ،(اهـــــــــــــــم معنـــت)هو الوقف على ما 

  رءوس عند )أكثر ما يوجد هذا النوع

 (صــــاء القصـــد انقضـــــعن)و( ـــــاتاآلي

 ،هـالوقف علي حيسن

 دهـــا بعــمب داءـواإلبت

ــنى تـ، فاملع{ِنـــَماِلِك َيْوِم الدِّي}ف على ــــالوقك ــام يف اآليــ ــة، وال تعُلــ ق ـ

ــمل  .هــده بــا بعــ

 (ةــــاء اآليــل انقضــقب) الوقف قد يكون 

َذِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه } :من قوله تعاىل (الصاحلات)الوقف على ك

 ُقْل اَل}: ثم االبتداء بقوله، {ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِتِعَباَدُه الَّ

 .{اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ

  (ةــــــــــــــــــــط اآليـــــــــوس) الوقفقد يكون 
 ثم االبتداء، {َهَذا ِذْكٌر} :من قوله تعاىل (ذكر)الوقف على ك

 {َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمآٍب}: بقوله

 بعد انقضاء اآلية ) الوقف قد يكون

 (ةــــــــبكلم

َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهْم }: من قوله تعاىل (وبالليل)الوقف على ك

 ،رأس اآلية (مصبحني)فقوله ، {َتْعِقُلوَن َوِباللَّْيِل َأَفاَل  ُمْصِبِحنَي 

 (.وبالليل)قوله الوقف على يف مام ولكن الت

ف ــالوق( 3
 يـــــالكاف

 ،(هـــــــــمت يف ذات)ا ـــــف على مـــــهو الوق

 .(اــًـال لفظ) ،فقط (معنًى) دهــوتعلق مبا بع

 ةــــــــــــــوع يف الكفايـــذا النــــل هــــد يتفاضــــوق

 ،هـالوقف علي حيسن

 دهـــا بعــمب داءـواإلبت

ِفي ُقُلوِبِهْم  } :من قوله تعاىل (م مرضـــــــيف قلوبه)الوقف على ك

 ،{َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن 

 { ...َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  }: واإلبتداء بقوله

ف ــالوق( 4
 نـــــاحلس

 ،(هـــــــــمت يف ذات)ا ـــــف على مـــــهو الوق

 :هــــلكون، (معنى)و (لفًظا) دهـق مبا بعـــوتعل

 

  ( واآلخر صفه له ،اموصوًف)إما 

  ( والثاني بداًل ،منه مبداًل) أو 

 (واآلخر مستثنى ،مستثين منه)  أو 

 

وحنو ذلك من كل كالم تعلق مبا بعده 

 .ىــــنعا ومــــلفًظ

 :(رأس آية)إن كان 

 داءــــــبتواال ،هـــالوقف علي يحسنف

 .(ةــــــنُس)بل هو  ،دهــــــــــا بعــــمب

 {اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي}: يف قوله تعاىل (العاملني)كالوقف على 

 :(مل يكن رأس آية) نإ

 (دون) ،هــــف عليـالوق نــيحسف

 .دهــــا بعـداء مبــبتاال

ثم يبتدىء  ،{اْلَحْمُد ِللَِّه}: من قوله تعاىل (اهلل)على لفظ كالوقف 

لكنه تعلق  ،عنىامل مفهوما فهذا وإن كان كالًم ،{َربِّ اْلَعاَلِمنَي}: ــب

( رب العاملني: أي)فإن ما بعد لفظ اجلاللة . مبا بعده لفًظا ومعنى

 (.صفة له)على أنه  ا قبلهمتعلق مب

عد رأس ما ب)يبدأ بـ :وقال بعضهم

وإال  ى،نعفهم مُيإذا كان  (اآلية

 .هـــداء بــاالبت ُنال حيُســـف

: فقوله، {ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة  َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن}: كقوله تعاىل

فال حيسن  ،فهم إال مبا قبلهلكن ما بعده ال ُي ،رأس آية (تتفكرون)

 ا قبلهــــمل وُدــحب العبل يست ،(يف الدنيا واآلخرة) :اإلبتداء بقوله

 :االبتداء القبيح

ع ــل تابــــداء بكــن االبتــال حيس

ون ــــــــوإال فيك ،ةــــــــدون متبوع

 .(اـــــقبيًحداًءا ــــابت)

َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن }: قوله تعاىلمن ( الصابرين)االبتداء بـك

اْلَأْمَواِل َواْلَأْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن 

مفعول ( الصابرين)، فـ{...الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  الصَّاِبِريَن

 .به تابع ملا قبله، فال يصح االبتداء بالتابع دون متبوعه

ف ــالوق( 5
 حـــــالقبي

 ؛(اهــــم معنـــم يتــــل)ف على ما ـــهو الوق

 .(نىــــــمع)و (اــــًــلفظ) دهــــا بعـــــة مبـــــــلتعلق

 :فـــــــــــــكالوق

  هــاف إليـاف دون املضـــاملضعــــــــلى 

 هربـــأو على مبتدأ دون خ 

 هــل دون فاعلــأو على الفع 
فمن وقف على مثل هذا وهو غري مضطر 

مده عوكان من اخلطأ الذي لو ت ،مِثَأ

اإلسالم  دين ذلك عنمد خلرج بعمت

 والعياذ باهلل تعاىل

 ،كل ما مل يفهم منه معنى

ال جيوز  (قبيح)الوقف عليه ف

 .رورةـــــــإال لض دهـــــتعتم

 {ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم} :من (مـــــــبس)كالوقوف على 

 ،هدــــا بعــــــدء مبــــاالبت وزـــال جيو

 .اـــــًه حتمــــدأ مبا قبلـــبُيبل 

، فال {نَيــــُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمـــاْلَحْم}: من (احلمد)كالوقوف على 

 .، بل يلزم العود ملا قبله(هلل)جيوز االبتداء بـ 

الوقف واالبتداء  (بح القبحقا)و

 .ان خالف املعنى املرادمهوامل

 { يهدىإن اهلل ال} :الوقف على: ، مثلفـــــأقبح القبح يف الوق

لقد مسع }: الوقف على قوله تعاىل: ، مثلأقبح القبح يف االبتداء

 {إن اهلل فقري}: ثم يبدأ بقوله ،{اهلل قول الذين قالوا

 (شع منهبح من هذا وأــــأقب)

نفي الذي جييء املف على ــالوق

 .ابــــإجي هدــــبع

 { اهللوما من إله إال}: من قوله تعاىل (هــوما من إل)كالوقف على 

ف ـــوق( 6
 ةــــاملعانق

ف ــني صاحلني للوقـاع موضعــــاجتم وهو

 .اـــــــوجتاورهم

 فــــــــــــح الوقـــــــــال يص

 اــــــــــــــــإال على أحدهم
ال يصح : {ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي  ِفيِه  َرْيَب َذِلَك اْلِكَتاُب اَل}: قوله تعاىل

 (.فيه)أو على ( ريب)على : الوقوف إال على أحدهما
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 ولــــــــــوع واملوصـــــــــاملقط  

 :فوائد معرفة المقطوع والموصول
 وكذا  ،أو حنو ذلك ،أو اختبار ممتحن ،عند انقطاع النفس :ليقف على املقطوع يف حمل قطعة تهالبد للقارئ من معرف

 .ال جتوز خمالفته ،متبعة ثابتة عن النيب ( ةـــنُس)وهو  ،انيالرسم العثموذلك من خصائص  .على املوصول عند انقضائه

 وفائدة معرفة هذا الباب أن الكلمة املقطوعة جيوز الوقف عليها دون املوصولة . 
 واملوصول عكسه ،هو الذي يوقف على قطعة عند احلاجة :فاملقطوع . 

 :بيان كلمات المصحف من حيث القطع والوصل
 الســـورة اآليــــــــــــــــة لوصـــــــــل والقطـــــــــعحـــــاالت ا اتـــالكلم

 النافيـــــــة( ال)مع ( كي / إْن / أْن ) 

 ال/  أْن
 :، هيعـمواض (62)ي ـف عــــقطُت

 622: األعراف َأُقولَ َعَلى اللَِّه ِإلَّا اْلَحقَّ َأْن َلاَعَلى  َحِقيٌق
 662: األعراف ِإلَّا اْلَحقَّ َيُقوُلوا َعَلى اللَّهِ  َلاَأْن 

 668: التوبة َمْلَجأَ ِمنَ اللَِّه ِإلَّا ِإَلْيهِ  َلا َأْن

 64: هود ِإَلَه ِإلَّا ُهوَ  َلا َوَأْن

 26: هود َتْعُبُدوا ِإلَّا اللَّهَ  َأْن َلا

 26: احلج ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا  َأْن َلا

 62: يس انَ َتْعُبُدوا الشَّْيَط َأْن َلا

 62: الدخان َتْعُلوا َعَلى اللَّهِ  َلاَوَأنْ 

 62: املمتحنة ِباللَِّه َشْيًئا  ُيْشِرْكَن َأْن َلا

 24: القلم اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنيٌ  َيْدُخَلنََّها َأْن َلا

 81: األنبياء ا َأْنَت ُسْبَحاَنَكِإَلهَ ِإلَّ َأْن َلا (:القطعالعمل فيه على )وقع اخلالف يف موضع واحد 

 :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 
 38 :النجم ِوْزرَ ُأْخَرى َواِزَرٌة َتِزُر َألَّا
 36: النمل َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِمنَي َتْعُلوا َألَّا

 :وــــــــــــــــــــــــــــــــحن، اـــًـــــــــاتفاق ـلــوصـُت ال/  إْن
 13: األنفال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنةٌ  ِإلَّا

 42: التوبة  َتْنُصُروهُ َفَقدْ َنَصَرُه اللَّهُ  ِإلَّا

 ال/  كي

 :بالقرآن، وهي مواضع (3)يف  عــــقطُت

 12 :النحل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ِلَكْي َلا
 31 :األحزاب َرٌجَيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َح ِلَكْي َلا
 1 :احلشر َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياِء َكْي َلا

 :بالقرآن، وهي مواضع (4)يف  ـلــوصـُت

 623 :آل عمران َتْحَزُنوا َعَلى َما َفاَتُكْم ِلَكْيَلا

 2 :احلج َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا ِلَكْيَلا

 22 :األحزاب َحَرٌج َيُكوَن َعَلْيَك ِلَكْيَلا

 23 :احلديد َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم ِلَكْيَلا

 (ْمـــــــــــــــــَل)مع (  إْن/ أْن ) 

 :بالقرآن، وهما (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت مـل/  أْن
 636 :األنعام َيُكْن َربَُّك َأْن َلْمَذِلَك 

 1 :البلد َيَرُه َأَحٌد َأْن َلْمَأَيْحَسُب 

 64 :هود َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفِإلَّْم :بالقرآن، وهـــــو (موضع واحد)يف  ـلــوصـُت مـل/  إْن

 24 :البقرة َتْفَعُلوا َفِإْن َلْم :وــــــــــــحن ،مقطوعما عدا ذلك فهو 

 ـرةمحاض

19 
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 (َمـــــــــــــْن)مع (  إْن/  أم) 

 :ن، وهيبالقرآ مواضع (4)يف  عــــقطُت نـم/  أم

 622 :النساء َيُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيًلا َأْم َمْن

 622 :التوبة َأسََّس ُبْنَياَنُه َأْم َمْن

 42 :فصلت َيْأِتي آِمًنا َأْم َمْن

 66 :الصافات َخَلْقَنا َأْم َمْن

 62 :النمل ُهُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعا َأمَّْن :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 

 :بالقرآن، ليس هناك غريهما، وهما (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت نـم/  عن
 43 :النور َيَشاُء َعْن َمْنَوَيْصِرُفُه 

 22 :النجم َتَولَّى َعْن َمْنَفَأْعِرْض 

 املوصولة (مــا)مع (  إْن/  أم) 

 643 :األنعام اْشَتَمَلْت َأمَّا :وــــــــــــــــــــــــــــــــحن، اـــًـــــــــاتفاق ـلــوصـُت مـا/  أْن

 مـا/  إْن
 42: الرعد ُنِرَينََّك َبْعضَ الَِّذي َنِعُدُهْم َوِإنْ َما :بالقرآن، وهـــــو (موضع واحد)يف  عــــقطُت

 :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 
 46 :يونس ُهْم ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُد َوِإمَّا
 28 :األنفال َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة  َوِإمَّا

 مـا/  أّن
 :بالقرآن، بال خالف، وهمــــا (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت

 62 :احلج َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ َما

 32 :لقمان َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأنَّ َما

 46 :األنفال َغِنْمُتْم َأنََّماَواْعَلُموا  (:الوصلالعمل فيه على )وقع اخلالف يف موضع واحد 

 22 :املائدة َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبَلاُغ اْلُمِبنُي َأنََّماَفاْعَلُموا  :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 

 مـا/  إّن

 634 :األنعام ُتوَعُدوَن َلآٍت ِإنَّ َما :رآن، بال خالف، وهـــــوبالق (موضع واحد)يف  عــــقطُت

 22 :النحل ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِإنََّما (:الوصلالعمل فيه على )وقع اخلالف يف موضع واحد 

 :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 

 62 :طه َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر ِإنََّما

 616 :النساء ٌدــاللَُّه ِإَلٌه َواِح َماِإنَّ

 2 :الذاريات ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق ِإنََّما

 مـا/ نـع
 666 :األعراف ُنُهوا َعْنُه َعْن َما :بالقرآن، وهـــــو (موضع واحد)يف  عــــقطُت

 :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 
 82 :البقرة وَنَتْعَمُل َعمَّاَوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل 

 622 :األعراف ُيْشِرُكوَن َعمَّاَفَتَعاَلى اللَُّه 

 مـا/  نـم
 :بالقرآن، وهمــــا (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت

 22 :النساء َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفِمْن َما

 28 :الروم َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن ُشَرَكاَء ِمْن َماَهْل َلُكْم 

 62 :املنافقون َرَزْقَناُكْم ِمْن َماَوَأْنِفُقوا  (:القطعالعمل فيه على )خلالف يف موضع واحد وقع ا

 3 :البقرة َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن َوِممَّا :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 

 مـا/  بئس
 :بالقـــــــــرآن، وهـــي عــــــــــمواض (6)يف  عــــقطُت

 622 :البقرة َشَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َس َماَوَلِبْئ
 681 :آل عمران َيْشَتُروَن َفِبْئَس َما
 62 :املائدة َكاُنوا َيْعَمُلوَن َلِبْئَس َما
 63 :املائدة َكاُنوا َيْصَنُعوَن َلِبْئَس َما
 12 :املائدة َكاُنوا َيْفَعُلوَن َلِبْئَس َما
 82 :املائدة َلُهْم َأْنُفُسُهْم َقدََّمْت َلِبْئَس َما

 :بالقرآن، وهمـــــــا (موضعـــــــــــني)يف  ـلــوصـُت
 22 :البقرة اْشَتَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم ِبْئَسَما

 622 :األعراف َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي ِبْئَسَماَقاَل 
 23 :البقرة َيْأُمُرُكْم ِبِه ِإمَياُنُكْم ْئَسَماِبُقْل  (:الوصلالعمل فيه على )وقع اخلالف يف موضع واحد 
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 :بالقرآن، وهمــــا (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت مـا/  حيث
 644 :البقرة ... ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن َوَحْيُث َما

 622 :البقرة ... ِلَئلَّا َيُكوَنُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  َوَحْيُث َما

 مـا/ كـل

 34 :إبراهيم َسَأْلُتُموُه ُكلِّ َماَوآَتاُكْم ِمْن  :بالقرآن، بال خالف، وهـــــو (موضع واحد)يف  عــــقطُت

 .......مواضــع( 4)وقع اخلالف يف 

 :القطععلى  ماالعمل فيه
 26: النساء  ُردُّوا ِإَلى اْلِفْتَنِة ُكلَّ َما

 44: املؤمنون  َجاَء ُأمًَّة َرُسوُلَها ُكلَّ َما

 :الوصلعلى  ماالعمل فيه
 38: األعراف  َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتَها ُكلََّما

 8: امللك  ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج ُكلََّما

 22 :البقرة ُرِزُقوا ِمْنَها ُكلََّما :وــــــــــــحن باتفاق، موصولما عدا ذلك فهو 

 مـا/  يـف

 646 :الشعراء َهاُهَنا آِمِننَي ِفي َماَأُتْتَرُكوَن  :بالقرآن، بال خالف، وهـــــو (موضع واحد)يف  عــــقطُت

 (:الوصلالعمل فيه على ) مواضــع،( 62)وقع اخلالف يف 

 242 :البقرة [الثانية] َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف ِفي َما

 48 :املائدة آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِفي َما

 662 :األنعام آَتاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقاِب ِفي َما

 642 :األنعام ُأوِحَي ِإَليَّ ِفي َماُقْل َلا َأِجُد 

 622 :األنبياء اْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم َخاِلُدوَن ِفي َماَوُهْم 

 64 :النور َأَفْضُتْم ِفيِه ِفي َماْم َلَمسَُّك

 28 :الروم َرَزْقَناُكْم ِفي َما

 3 :الزمر ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِفي َما

 46 :الزمر َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِفي َما

 66 :الواقعة َلا َتْعَلُموَن ِفي َما

 :وــــــــــــحن باتفاق، موصولما عدا ذلك فهو 
 234 :البقرة [األوىل] َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِف يَماِف

 68 :األنفال َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم ِفيَماَلَمسَُّكْم 

 مـا/  نـأي

 648 :البقرة َتُكوُنوا َيْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميًعا َأْيَن َما :بالقرآن ، حنــو (مجيع املواضع)يف  عــــقطُت

 :بالقرآن، اتفاقــًا، وهمـــــــا (موضعـــــــــــني)يف  ـلــصـوُت
 662 :البقرة ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه َفَأْيَنَما

 16 :النحل ُيَوجِّْهُه َلا َيْأِت ِبَخْيٍر َأْيَنَما

 .......مواضــع( 3)وقع اخلالف يف 
 :الوصلعلى  ماالعمل فيه

 18: النساء  ِرْكُكُم اْلَمْوُتَتُكوُنوا ُيْد َأْيَنَما

 66: األحزاب  ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتيًلا َأْيَنَما

 22: الشعراء  ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن َأْيَن َما :القطعه على ــــــــالعمل في

 حاالت أخرى للوصل والقطع

 نــل/  أْن
 62 :الفتح َيْنَقِلَب الرَُّسوُل َأْن َلْنَبْل َظَنْنُتْم  :وبالقرآن ، حنــ (مجيع املواضع)يف  عــــقطُت

 :بالقرآن، وهمـــــــا (موضعـــــــــــني)يف  ـلــوصـُت
 48 :الكهف َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا َألَّْنَبْل َزَعْمُتْم 

 3 :القيامة َنْجَمَع ِعَظاَمُه َألَّْنَأَيْحَسُب اْلِإْنَساُن 

 22 :املزمل ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َأْن َلْنَعِلَم  ((والعمل فيه على القطع)): وضع وهو واختلف يف م

 :بالقـــــــــرآن، وهـــي عــــــــــمواض (3)يف  عــــقطُت وــل/  أْن

 622 :األعراف َنَشاُء َأَصْبَناُهْم َأْن َلْو
 36 :الرعد َيَشاُء اللَُّه َأْن َلْو
 64 :سبأ َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب ْوَأْن َل

 66 :اجلن اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة َوَألَِّو (:الوصلالعمل فيه على الراجح أن )وقع اخلالف يف موضع واحد 

 :بالقرآن، وهمـــــــا (موضعـــــــــــني)يف  عــــقطُت مـه/  يوم
 66 :غافر َباِرُزوَن َيْوَم ُهْم

 63 :الذاريات َعَلى النَّاِر ُيْفَتُنوَن َم ُهْمَيْو

 42 :املعارج الَِّذي ُيوَعُدوَن َيْوَمُهُم :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 
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 الســـورة اآليــــــــــــــــة لوصـــــــــل والقطـــــــــعحـــــاالت ا اتـــالكلم

 3 :ص َمَناٍص َوَلاَت ِحنَي :بالقرآن، ليس غريه، وهـــــو (موضع واحد)يف  عــــقطُت حني/  الت

 رـالم اجل
 /

 اـجمروره

 :بالقـــــــــرآن، وهـــي عــــــــــمواض (4)يف  عــــقطُت

 42 :الكهف اْلِكَتاِب َهَذا ِلَما

 1 :الفرقان الرَُّسوِل َهَذا ِلَما

 18 :النساء اْلَقْوِم َهُؤَلاِء ِلَفَما

 36 :املعارج َكَفُروا الَِّذيَن ِلَفَما

 :وــــــــــــحن ،موصولما عدا ذلك فهو 
 212 :البقرة ِمْن َأْنَصاٍر اِلِمنَيِللظََّوَما 

 62 :الليل ِعْنَدُه ِلَأَحٍدَوَما 

 632 :الصافات ِإْل َياِسنَيَسَلاٌم َعَلى  ويصح الوقف على آل عند من تالها بهذه الرواية (مفصولة) نيـياس لإ

 ( الياس / حينئذ / ويكأن / كأاما / يومئذ / مامه / نعما / رمبا/  أل التعريفية / ياء النداء / هاء التنبيه)  :قيل بالوصل يف *

 ــــــــــــ((  {موصول}ــ وما عداها ف ،ليوقف عليها عند الضرورة {مقطوعة}العثمانية  فوهذا خالصة ما جاء من الكلمات اليت رمست يف املصاح)) ــــــــــــ 

  :ابـــــــذا البـــــــة هـــــــدة معرفـــــوفائ

 نيــــالوقف على إحدى الكلمت وازـــــــــــــجي :ن باتفاقااملقطوعت يف الكلمتان. 

  رةـــــاألخيالكلمة على الوقف  بــــــــــــــــجي :ن باتفاقـااملوصولتيف الكلمتان . 

  اـنظًرا لوصلهم ةريــاألخوعلى  ،نظرا لقطعها نيـــا الكلمتـــكلتالوقف على  وزــــــــــجــفي :هـلف يف قطعة ووصلاخُتأما ما. 

  يستطيع القارئ حصر تلك الكلماتلحفظ نظمهما وواألجدر ملعرفة هذا الباب والذي يليه. 

 : شاهد هذا الباب من الجزرية

 ـــىد أتـــا قـــف اإلمام فيمــمصحيف  اـــــــــوتول ـوموصوع ــــواعرف ملقط

 ه إالــــــــــــــــــــــــــــــــأ وال إلــــــــــــــع ملجـــم ات أن الــــــر كلمــــــــع بعشــفاقط

 على ايشركن تشرك يدخلن تعلو ال ودـــــــــــني ثاني هـــدوا ياســوتعب

 اــــــــل وعن مــوح صـــــد واملفتـــــبالرع اــــــــول إن مــــــوا ال أقــــــأن ال يقول

 اـــــــــــــــــني أم من أسســـاملنافق فــــلُخ اــاقطعوا من ما بروم والنس انهو

 اــــــــــــر إن مـــــوح كســــــم املفتـــن لأو اـــــث مـح حيــاء وذبــت النســفصل

 اـــــــــــــل وقعـــــال وحنـــــــنفف األـــلوُخ اـــًعون مـــوح يدعــــــام واملفتـــاألنع

 ردوا كذا قل بئسما والوصل صف فـــــــــــوه واختلــــل ما سألتمــوك

 اــــــو معــت يبلــم اشتهــى افضتــأوح قطعاأروا فيما ـخلفتموني واشت

 الــــــــــــــــا صــــــــرا وغريهــــــل شعــتنزي الـــــــت روم كـــــن وقعــــــي فعلـثان

 فــــصزاب والنسا ُوـرا األحـيف الشع فــفأينما كالنحل صل وخمتل

 وا علىــــوا تأسـال حتزنــع كيــمجن الـــــــــعجنألن  دوــل فإن مل هــوص

 مــــــــوىل يومهـــاء من تـــيش نن مـــع مــــــــرج وقطعهــــــك حــج عليـــح

 ال لــــــــــــــل وقيــــام صــني يف اإلمــحت ؤالــــــــــــــن هـــــــذا والذيـــــــال هـــوم

 لــــــــا ال تفصـــوي اــل وهآذا من ـــك لـــــــــــــم صـــــــكالوهووهم ــــــــــوزن

 .وما فائدة معرفة هذا الباب ؟وما حكمه ؟ما هو املقطوع واملوصول  : اسئلة 



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
62 

 ن ن
 هاء التأنيث اليت كتبت بالتاء اجملرورة  

  لـــــمث ،اــــــبه اــف عليهـويوق ،(تسمى أيًضا التاء املربوطة) اءـــــباهلوم ــو مرســء املفردة فهاـيف األمس ثـــاءات التأنيــتكل ما ذكر من: 

 ِهَيْتُلوَن آَياِت اللَّ َقاِئَمٌةُأمٌَّة     /    َربِّي ِرَساَلَةَأْبَلْغُتُكْم     /    َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي َرْبَوٍة    /   اْلَمْوت  َسْكَرُة َوَجاَءْت 

  وهي على قسمني ،اءـــــــتبال اهيويوقف عل، (تسمى أيًضا التاء املفتوحة أو املبسوطة) رورةــاء اجملـــبالتواستثين من ذلك مواضع رمست: 
o يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ،ةــــــــــــــــكلم (63) :قسم اتفقوا على قراءته باإلنفراد : 

 .ابنت/ جنت/ شجرت /فطرت /قرت /بقيت /متلك /معصيت/ لعنت/ سنت /مرأتا/ نعمت /رمحت

o وهــيموضًعا (62)كلمات يف  (1): هـــــراده ومجعـــقسم اختلفوا يف إف ،: 
 (.ـــعـــــــــباجلمـــ)قرأها حفص  (مثرات/ الغرفات/ آيات)  (.باإلفـــــــــــــراد)قرأها حفص ( مجالت/ بينت/ غيابت/ كلمت)

 الســـورة اآليــــــــــــــــة حـــــاالت الوصـــــــــل والقطـــــــــع ــاتالكلمـ

 رادهـــــــــــــــــق على إفـــــــــــــــــاملتف

 تـــــرمح( 1
 :، وهيمواضع (1)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 268 :البقرة اللَِّه َرْحَمَتَيْرُجونَ 

 26 :األعراف بٌ ِمنَ اْلُمْحِسِننَياللَّهِ َقِري َرْحَمَتِإنَّ 

 13 :هود اللَِّه َوَبَرَكاُتُه َرْحَمُت

 2 :مريم َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِريَّا َرْحَمِتِذْكرُ 

 22 :الروم اللَِّه َرْحَمِتَفاْنُظْر ِإَلى آَثارِ 

 32 :الزخرف َربَِّك َرْحَمَتَأُهْم َيْقِسُمونَ 

 32 :الزخرف َخْيرٌ ِممَّا َيْجَمُعوَن َربَِّك َوَرْحَمُت

 :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف
 11 :النمل ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرْحَمٌةَوِإنَُّه َلُهًدى 

 81 :اإلسراء ِمنْ َربَِّك َرْحَمًةِإلَّا 

 تـــــنعم( 2

 :وهي ،موضًعا (66)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 236 :البقرة لَّهِ َعَلْيُكمْ َوَما َأْنَزَلال ِنْعَمَتَواْذُكُروا 

 623 :آل عمران اللَّهِ َعَلْيُكمْ ِإْذ ُكْنُتْم ِنْعَمَتَواْذُكُروا 

 66 :املائدة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ ِنْعَمَتاْذُكُروا 

 28 :إبراهيم اللَِّه ُكْفًرا ِنْعَمَتالَِّذيَن َبدَُّلوا 

 34 :إبراهيم اللَِّه َلا ُتْحُصوَها ِنْعَمَتوا َوِإنْ َتُعدُّ

 12 :النحل اللَّهِ ُهْم َيْكُفُروَن َوِبِنْعَمِت

 83 :النحل اللَِّه ُثمَّ ُيْنِكُروَنَها ِنْعَمَتَيْعِرُفونَ 

 664 :النحل اللَِّه ِنْعَمَتَواْشُكُروا 

 36 :لقمان اللَِّه ِبِنْعَمِتَتْجِري ِفي اْلَبْحِر 

 3 :فاطر اللَِّه َعَلْيُكْم ِنْعَمَتاْذُكُروا 

 22 :الطور َربَِّك ِبَكاِهٍن ِبِنْعَمِتَفَذكِّْر َفَما َأْنَت 

 :مثل ، ويوقف عليه،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف

 68 :النحل اللَِّه َلا ُتْحُصوَها ِنْعَمَةَوِإنْ َتُعدُّوا 

 23 :النحل َفِمَن اللَِّه ِنْعَمٍةَوَما ِبُكمْ ِمنْ 

 16 :النحل اللَِّه َيْجَحُدوَن َأَفِبِنْعَمِة

 ـرةمحاض

20 
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 رأتـــــام( 3
 :وهي ،مواضع (1)إذا أضيفت إىل زوجها فهي بالتاء اجملرورة وذلك يف 

 32 :آل عمران اْمَرَأتُ ِعْمَراَنِإذْ َقاَلتِ 

 32 :يوسف ُتَراِودُ َفَتاَها اْمَرَأُت اْلَعِزيِز

 26 :يوسف اْلآَن َحْصَحصَ اْلَحقُّ اْمَرَأُت اْلَعِزيِزاَلِت َق

 2 :القصص ُقرَّتُ َعْيٍن اْمَرَأُت ِفْرَعْوَنَوَقاَلِت 

 66 :التحريم اْمَرَأَت ِفْرَعْوَنَوَضَربَ اللَّهُ َمَثًلا ِللَِّذيَن آَمُنوا 

 62 :التحريم اْمَرَأتَ ُلوٍطَو وٍحاْمَرَأتَ ُنَضَرَب اللَّهُ َمَثًلا ِللَِّذيَن َكَفُروا 

 628 :النساء َخاَفتْ ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا اْمَرَأٌةَوِإنِ  :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف

 تــــــسن( 4
 :وهي ،مواضع (2)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 38 :األنفال اْلَأوَِّلنَي ُسنَُّتَفَقدْ َمَضْت 

اللَّهِ  ِلُسنَِّتاْلَأوَِّلنَي َفَلْن َتِجَد  ُسنََّتوَن ِإلَّا َفَهْل َيْنُظُر

 اللَّهِ َتْحِويًلا ِلُسنَِّتَتْبِديًلا َوَلْن َتِجَد 
 43 :فاطر

 82 :غافر اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلتْ ِفي ِعَباِدِه ُسنََّت

 62 :األحزاب ْبُليَن َخَلْوا ِمنْ َقاللَِّه ِفي الَِّذ ُسنََّة :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف

 تــــــلعن( 5
 :وهما، (موضعني)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 66 :آل عمران اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبنَي َلْعَنَتُثمَّ َنْبَتِهلْ َفَنْجَعْل 

 1 :النور اللَِّه َعَلْيهِ ِإْن َكانَ ِمَن اْلَكاِذِبنَي َلْعَنَتَواْلَخاِمَسُة َأنَّ 

 :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف
 44 :األعراف اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمنَي َلْعَنُةَأْن 

 32 :احلجر ِإَلى َيْوِم الدِّيِن اللَّْعَنَةَوِإنَّ َعَلْيَك 

 :هما ،ال ثالث هلما يف القرآن ،(موضعني)رمست بالتاء اجملرورة يف  تـــمعصي( 6
 8 :اجملادلة الرَُّسوِل َوَمْعِصَيِتِإْثمِ َواْلُعْدَوانِ َوَيَتَناَجْوَن ِباْل

 2 :اجملادلة الرَُّسولِ  َوَمْعِصَيِتَفَلا َتَتَناَجْوا ِباْلِإْثمِ َواْلُعْدَوانِ 

 تـــــكلم( 7

 631 :األعراف َربِّكَ اْلُحْسَنى  َكِلَمُتَوَتمَّْت  :هوو ،(موضع واحد)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـما عدا ذلك فو

 24 :إبراهيم َطيَِّبًة َكَشَجَرةٍ َطيَِّبٍة َكِلَمًة

 26 :إبراهيم َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة َكِلَمٍةَوَمَثُل 

 662 :هود َربَِّك َلَأْمَلَأنَّ َجَهنََّم َكِلَمُةَوَتمَّْت 

 تـــــبقي( 8
 86 :هود اللَِّه َخْيٌر َلُكمْ  َبِقيَُّت :وــهو ،(وضع واحدم)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 :مــــاوه موضعني،يف  (باهلاء املربوطة)رمست و
 248 :البقرة ِممَّا َتَركَ آُل ُموَسى َوَبِقيٌَّة

 666 :هود َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد َبِقيٍَّةُأوُلو 

 رتــــــق( 9
 2 :القصص َعْيٍن ِلي َوَلكَ  ُقرَُّت :وـهو ،(احدموضع و)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 :مـــاوه موضعني،يف  (باهلاء املربوطة)رمست و
 14 :الفرقان َأْعُيٍن ُقرََّةَهْب َلَنا ِمنْ َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا 

 61 :السجدة َأْعُينٍ  ُقرَِّةَفَلا َتْعَلمُ َنْفسٌ َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن 

 32 :الروم اللَّهِ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ِفْطَرَت :، هوال ثاني له ،(موضع واحد)رمست بالتاء اجملرورة يف  رتـــفط( 12

 رتـــشج( 11
 43 :الدخان الزَّقُّومِ  َشَجَرَتِإنَّ  :وـهو ،(موضع واحد)رمست بالتاء اجملرورة يف 

 622 :طه اْلُخْلدِ  َشَجَرِةْل َأُدلُّكَ َعَلى َه :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف

 تـــــجن( 12
 82 :الواقعة َنِعيمٍ  َوَجنَُّتَفَرْوٌح َوَرْيَحانٌ  :رمست بالتاء اجملرورة يف وضع واحد وهو

 38 :املعارج َنِعيمٍ  َجنََّةَأَيْطَمُع ُكلُّ اْمِرئٍ ِمْنُهمْ َأْن ُيْدَخَل  :مثل ،(باهلاء املربوطة)ـوما عدا ذلك ف

 62 :التحريم ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها  اْبَنَتَوَمْرَيمَ  :، هوال ثاني له ،(موضع واحد)رمست بالتاء اجملرورة يف  تـــــابن( 13
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 ما قرئ باجلمع واإلفراد

 تــــــكلم( 1

قرأها حفص 

 (رادـــــــــــــــــــــــباإلف)

 662: األنعام  َربِّكَ ِصْدًقا َوَعْدًلا َكِلَمُتَوَتمَّْت  (باإلفراد) خلف/يعقوب/يالكسائ/محزة/قرأها عاصم

 (اتـــــكلم: باجلمع)قرأها نافع وأبو جعفر وابن عامر 
 33: يونس  َربِّكَ َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا َكِلَمُتَكَذِلَك َحقَّْت 

 26: يونس  بَِّك َلا ُيْؤِمُنوَنَر َكِلَمُتِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم 

 6: غافر  َربَِّك َعَلى الَِّذينَ َكَفُروا َكِلَمُتَوَكَذِلَك َحقَّْت  (باإلفراد) خلف/يعقوب/الكسائي/محزة/قرأها عاصم

 (اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغياب: باجلمع)ر ــو جعفـع وأبـوقرأها ناف تـــابـغي( 2
 62 :يوسف اْلُجبِّ َغَياَبِتِفي َوَأْلُقوُه 

 62 :يوسف اْلُجبِّ َغَياَبِتَوَأْجَمُعوا َأنْ َيْجَعُلوُه ِفي 

 42: فاطر  ِمْنُه َبيَِّنٍتاًبا َفُهْم َعَلى َأمْ آَتْيَناُهْم ِكَت (اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين: باجلمع)رأت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُق تـــــبين( 3

 33: املرسالت  ُصْفٌر ِجَماَلٌتَكَأنَُّه  (االتـــــــــــــــــــــــــــــــــمج: باجلمع)رأت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُق تـــالـمج( 4

 اتــــــآي( 5
قرأها حفص 

 (ــــــــــــــــعباجلمـــــــ)

 1 :يوسف ِللسَّاِئِلنَي  آَياٌتَلَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف َوِإْخَوِتهِ  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتآي :باإلفراد)ري ـــــــــــــــــــــــــقرأها ابن كث

 22 :العنكبوت ِمنْ َربِّهِ  آَياٌتا ُأْنِزَل َعَلْيهِ َوَقاُلوا َلْوَل (باإلفراد)خلف/الكسائي/محزة/شعبة/قرأها ابن كثري

 31 :سبأ آِمُنونَ  اْلُغُرَفاِتَوُهمْ ِفي  (تـــــــــــــــــــــــــيف الغرف: باإلفراد)زة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرأها مح اتـــالغرف( 6

 41: فصلت  ِمنْ َأْكَماِمَها َثَمَراٍتَوَما َتْخُرُج ِمْن  (ـــــرتـــــــــــــــــــــــــــــمثـــــــــــ: باإلفراد)ُقرأت  راتــــمث( 7

 أيضــًا ومما يرسم بالتاء اجملرورة

 اتـــــهيه( 1

، (بالتاء)، ويقف عليها حفص ومما يرسم بالتاء اجملرورة

 (اءـــــباهل)لكن بعض القراء يقف عليها 

 36: املؤمنون  ِلَما ُتوَعُدوَن َهْيَهاَت َهْيَهاَت

 62: النمل  َبْهَجٍة َذاَتَفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق  ــــــــذات( 2

 622: يوسف  َهَذا َتْأِويلُ ُرْؤَياَي َيا َأَبِتَوَقاَل  تــــيا اب( 3

 3: ص  َفَناَدْوا َوَلاَت ِحنيَ َمَناٍص ـــــــوالت( 4

 اتــــمرض( 5

 221: البقرة  اللَِّه َمْرَضاِتْفَسهُ اْبِتَغاَء َيْشِري َن

 262: البقرة  اللَِّه َمْرَضاِتُيْنِفُقونَ َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاءَ 

 664: النساء  اللَِّه َمْرَضاِتَوَمْن َيْفَعلْ َذِلَك اْبِتَغاءَ 

 6: التحريم  َأْزَواِجَك َمْرَضاَتَتْبَتِغي 

 62: النجم  َواْلُعزَّى اللَّاَتَرَأْيُتُم َأَف التـــــال( 6

 ادريفــــــــاء ــــا وفرًدا فبتــــًمجع  *ي  رـوكل ما فيه اخلالف جي: وقد أشار إىل ذلك العالمة الشيخ املتولي بقوله

 : دليل هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة من الجزرية

 رةـــاف البقـود كـــراف روم هــألعا رهـــــــاء زبــرف بالتـــت الزخــــورمح

 مــــان هــود الثــريات عقــــــــا أخـــًمع مـــــــــل إبراهيـــــالث حنــــا ثـــعمتهن

 ورــــــــــــا والنـــــــــت بهـــــران لعنـــــعم ورــــــــــر كالطـــــم فاطـــــان ثــــلقم

 يم معصيت بقد مسع خيصحتر صـــران القصـف عمـرأت يوسـوام

 رــــــــــــــــــرف غافـــــــال وحــــــــــــواألنف الك شجرت الدخان سنت فاطر

 تــــــــــت وكلمـــت وابنــرت بقيـفط تــــــــــت يف وقعــــــني جّنــــــــــرة عــــــق

 رفـــء عاــه بالتـــرًدا فيــا وفــــــًمجع فــأوسط األعراف وكل ما اختل

 .مع توضيح ما وقع فيه اخلالف ؟ما هي املواضيع اليت ترسم فيها هاء التأنيث بالتاء اجملرورة: اسئلة
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 ن ن
 اتــــذف واإلثبـــاحل  

 األلف الساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا: )الثالثـــــة يف رسم املصحف دــــوإثبات حروف املأهو حذف  :احلذف واإلثبات /

 (.الياء الساكنة املكسور ما قبلها/ واو الساكنة املضموم ما قبلهاال

 (ال يوقف عليه)وما حِذَف رمًسا      /     (ُوِقَف عليه)فما ثبت رمًسا  :   اتباع الرسم يف الوقفجيب  :دةــــــــــــــقاع
 :حاالت (4)حرف المد في رسم المصحف له 

)*(ــــــةاألمثلــــــــ حاالت احلذف واإلثبات م
a 

6 
 :الثابتــة رمســـًا

 (اًلــــــــا ووصـــــــًة وقفـــــثابت)و

 ربَّنــــــــــــــا  اقــــالـ:   مثال على األلف املدية-

 معكــــــــم  يإنــــ:   مثال على اليـــاء املدية-

 ا خــــــرًياوقالـــــ:   مثال على الـــواو املدية-

2 
 :ــًااحملذوفــة رمسـ

 (اًلـــــــًفا ووصـــــوقحتــذف )و

فُحِذَف  ،(ْمــل)إداة جزم ــَق بـــ؛ ألنه ُسِب(خيشى)من آخر الفعل ( األلف املدية)هنا حذف حرف العلة  :{إال اهلل َيْخـــــَشومل }-

 .  ، فيوقف عليها بتسكني الشني(يف الوصل والوقف)رمًسا ولفًظا، 

، (يف الوصل والوقف)رمسـًا ولفظـــًا، ( اجلــــواري)من كلمة ( اليــــاء املديـــة)هنـــا حذفـــت  :{يف البحر اجَلـواِروِمن ءاياِتـِه }-

 .فيوقف عليها بتسكني الراء

3 
 :الثابتــة رمســـًا

 (اـــــــــــــــــــــــــــًة وقفــــــــــــــــثابت)و

 (اًلــــــة وصــحمذوف)لكنها 

 {...هناِلَك  ـــــْا الظنونـــوتظّنون باهلِل}-

 (62: األوىل بسورة اإلنسان) اَقَواِريَرَوَأْكَواٍب َكاَنْت  / اـالسبيل/  اـولـالرس: ومثلها-

 ِة ــــــالنَّاَق ْاا ُمْرِسُلوــــــِإنَّ-

 "يف كل القرآن"ضمري املتكلم ( ــــْاأنـــ)ألف -

 .ما عدا مواضع قليلة) ْ ( مستطيل  و نالحظ دائًما على هذه األلفات وجود صفر

4 
 :احملذوفــة رمســـًا

 (اـــــــــــــــــــــــــــًوقفحمذوفة )و

 (اًلــــــوص ثابتـــــــــــــة)لكنها 

 (الـــواو تثبـت وصـاًل يف مـد الصلـــة)هـــــــــــــــــــو    وإنـــــــُه -

                                                                                                             َبصـــــــــرًيا      ىِبــــــــِه -

( ر جًداــه صغيــرف مثلــح)ارة إليــــه بـــــت اإلشـــاني قد متــرمســــًا يف املصحف العثم( احلرف احملذوف)أن : نالحــــــــظ هنــــــــــــــــا

 .ى ال ُيحدث اختالف يف حروف كتاب اهلل على مر الزمنحت

 اصـــــات ذات األداء اخلـــالكلمض ــبعو صـــات حفـــخصوصي

6 

 :أحــرف بعـــض الكلمـــات
 فـــــــــــــا وجهني يف الوقـــهل

 لــــــــــــه يف الوصــــــــــــــــــــووج

 بطريق الشاطبية  قرأها حفص

 ا ووجٍه واحٍد وصاًلبوجهني وقًف

 اهلُل  َىانِ اِتَفما َء
 [36:النمل]

 مراعاة املد الطبيعي الياء مع  بإثبات: اــــــــًوقف.  

 الياء مع مراعاة املد العارض للسكون حبذف: اــــــــًوقف.  

 بإثبات الياء املفتوحة: اًلــــوص. 

 اًلْ ــــــــــــــــــالِســـــــــَس

 [ 4:نساناإل]

 (.َسالِسال ) األلف املدية  بإثبات: اــــــــًقفو 

 (.سالِسْل )األلف و تسكني الالم  حبذف: اــــــــًوقف 

 (. اًلسالِسَل و أغال) حبذف األلف و فتح الالم : اًلــــوص 

2 
 :الثابتــة رمســـًا

حمذوفــــة وقفــــًا ) ئولكن

 خالف القاعدة( ووصــــــــاًل

 ــــةمـــن فض اقواريـــر

 (66:اإلنسانبسورة الثانية )

 (.قواريْر) مع مراعاة ترقيقها الراء سكنياأللف و ت حبذف: اــــــــًوقف 

 (.َر من فضةــــقواري)األلف وتفخيم الراء املفتوحة  حبذف: اًلــــوص 

  اودـــــــــــــــــــــــــمث

 (عــــة مواضــــــــــيف أربع)

  [ 68:هود]   مــــــــربه كفروا امثودأال إن 

 [38:الفرقان]   سالر وأصحاب اودـــــــــــــــومث 

 [38:العنكبوت]   مـــــلك تبنيوقد  اودـــــــــــــــومث 

 [26:النجم]   قىـــــــــــــــــأبا ـــفم اودــــــــــــــومث 

 (اًلــــــا و وصــــًوقف)األلف املدية  حبذفقرأها حفص 

 ..رحت يف احملاضرةكما ُش  بيان الثابت واحملذوف حلفصهذه خالصة يف

 .واهلل يرشدك ،يف كتب القراءات املطولةوالربهان، لكتاب فأرجع بشيء من التفصيل وإذا أردت أن نعرف الثابت واحملذوف 

                                                 
 .[أمحد زايد من احملاضرة / تورمع إضافة شرح دك] ، ، للدكتورة أمنية علي(التجويد املبسط)اجلدول من كتاب فكرة  )*(



 للسنة التمهيدية بمعهد ابن تيمية للدراسات الشرعية( البرهان في تجويد القرآن)وكتاب  تلخيص محاضرات 

 
66 

 ن ن
 لــــزة الوصـــهم  

 : تعريف همـــــزة الوصـــــــل
  افإن كان احلرف املبدوء به ساكًن .قف على متحرك، فاحلركة البد منها يف اإلبتداءوبدأ بساكن كما ال ُيُياعلم أنه ال، 

 .بها إىل النطق بالساكن ُلتوَصلُي، همزة الوصلفالبد من 
 تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدرجي همزة زائدة عن بنية الكلمة، وتقع يف أوهلا، وه :وهمزة الوصل هي.  

 (.واحلروف/ واألفعال / األمساء )وجد يف ت :لـــــزة الوصــع همــمواض

 1 )يـــــد فــــتوج: اءـــل يف األمســزة الوصـــهم: 

o (استغفاًرا/ استكباًرا ) يـــــوالسداس (افرتاًء/ ابتغاء ) اسيــوهي يف مصدر الفعل املاضي اخلم :ةـــالقياسي االمساء. 

o (.اسم/  اثنتني/  اثنني/  مرات امرأةا/  امرؤ/  ابنت/  ابن): وردت يف القرآن، هي ألفاظ (1)يف  :السماعية االمساء 

  مريم  ابنعيسى  : ابن 
  هاتني ابنيت/ عمران  ابنتمريم  : ابنت 
  ءسو وامرأ/ هلك  امرؤن إ/ منهم  امرئلكل  : امرئ 
  اثننيال تتخذوا إهلني  : اثنني 
 عشرة  اثنتا/  اثنتنيفإن كانتا  : اثنتني 
 َخاَفْت اْمَرَأٌةَوِإِن /  تذودان امرأتني/  عمران امرأت : مرأتا 
 أمحد امسه/ ربك  اسم : اسم 

 2 )يـــــد فــــتوج: فعـــالل يف األــزة الوصـــهم: 

o  (رواانتِظ)الفعــل اخلمـــاسي  رــــوأم/    (َبـــــــــانقل)اسي ـــاخلم يــاضاملالفعــل 
o  (فـراستِغ)الفعــل اخلمـــاسي  رــــوأم/    (َرــــــاستكب) داسيـــالس املاضــيالفعــل 
o (ربـاض) الثالثيالفعــل  أمــــر 

 3 )لقمر إذا تالهااو/ لشمس وضحاها او: مثل  .التعريف( ال)حرف واحد وهو : توجــــد فـــــي: همـــزة الوصــل يف احلـروف 

 :لوصلامزة ه حكم

  (ورةــــــمكس)يبدأ بهمزة الوصل : 

o (مـــاس/  ابتغاء) سية والسماعيـــــةالقيامساء األ يف. 
o  (.عــارِج/  اضِرب: )األمر ( انَقلبوا)املاضي : مثال ( ـوًراـمفتوًحا أو مكســــــــ)إذا كان ثالث الفعل 

o  (.واــامُض/  واــــُتائ / واـــابُن /وا ــُضقا / واــمُشا: )مثال ( مضموًما ضًما عارًضا)إذا كان ثالث الفعل 
( ...  / ياواقِض ،اقض /ا يامش، وامِش): تــإذا أمرت الواحد أو األثنني قلوُيعـرف ذلـك بأنـك  ؛(واـــيوامِضوا، ـــيائِتووا، ــيوابِنوا، ــيوا ، واقِضــيمِشا) :فإن أصله

 .ةــــة فيه عارضـــالضمعلم أن تف، فتظهر الكسرة يف ثالث الفعل ،وحنو ذلك

  (مضمومة)يبدأ بهمزة الوصل: 

o (انُظر/ اتُلوا /  ادُخلوا: )أمر الفعل الثالثييف  -:(ضًما الزًما مضموًما)كان ثالث الفعل  إذا 

 (اسُتحفظوا: )املاضي اخلماسي والسداسي املبين للمجهوليف -

  فقط التعريف( ال)يف  :دائًما( مفتوحة)يبدأ بهمزة الوصل. 

 ـرةمحاض

21 
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 ن ن
 :(الدالة على االستفهام) القطع اجتماع همزة الوصل مع همزة

  [يف األفعال]  (:اخلاصة بفعل)لوصل همزة ا قبلهمزة اإلستفهام  وقعتإذا 

o افعال فقط من القرآن (1)، وهي موجودة يف حتذف همزة الوصل، وتبقى همزة االستفهام: احلكم: 
 { َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َأْسَتْغَفْرَتَسَواٌء َعَلْيِهْم}  [ 6: املنافقون] 
 { ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا ْذُتْمَأتََّخُقْل}    [ 82: البقرة] 
 {َعَلى اللَِّه َكِذًبا َأْم ِبِه ِجنٌَّة َأْفَتَرى}   [ 8: سبأ] 
 {اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا َأطََّلَع}  [ 18: مريم] 
 {َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنَي َأْسَتْكَبْرَت}   [ 12: ص] 
 {اْلَبَناِت َعَلى اْلَبِننَي َأْصَطَفى}    [ 623: الصافات] 
 {ِسْخِريًّا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اْلَأْبَصاُر َأتََّخْذَناُهْم}  [ 63: ص] 

 .تسقط همزة الوصل ألنها أصبحت يف درج الكالم، وال يرتتب على حذفها التباس االستفهام باخلرب

  [يف األمساء املعرفة بـ ال]  (:ة بـ ال التعريفاخلاص)همزة الوصل  قبلهمزة اإلستفهام  وقعتإذا 

o مواضع فقط من القرآن( 6)كلمات يف ( 3)، وهي موجودة يف بقاء اهلمزتني معــًا: احلكم: 
 َ[643: األنعام ]  {َحرََّم َأِم اْلُأْنَثَيْيِن آلذََّكَرْيِنَءَوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْيِن ُقْل }  : آلذََّكَرْيِنء 

 [644: األنعام ]  {َحرََّم َأِم اْلُأْنَثَيْيِن آلذََّكَرْيِنَءِر اْثَنْيِن ُقْل َوِمَن اْلَبَق}
 َ[22: يونس ]   {َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن آللَُّهَءُقْل }  : آللَُّهء 

 [22: النمل ]    {َخْيٌر َأمَّا ُيْشِرُكوَن آللَُّهَء}

 َ[26: يونس ]   {ْنُتْم ِبِه َتْسَتْعِجُلوَنَوَقْد ُك آْلآَنَء}  : آْلآَنء 
 [26: يونس ]    {َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل آْلآَنَء}

  صــــــــــلكنها ليست عند حف، [86: يونس ] {لسِّْحُرءآ ما جئتم به} :وهياملدني، أبي جعفر قراءة أبي عمرو البصري و يفوكلمة. 

 :يكــــون هلـــا وجهـــــــــانرب، بل لئال يلتبس االستفهام باخلهمزة الوصل ال حتذف 

 :اء الساكننيقالتلتخلص من ل ومتد طوياًل ،(ألًفا)همزة الوصل  بدلُتف(: وجـــــــــه اإلبــــدال)-

 .ددــــألن بعدها حرف مش( آللَُّهَء/  آلذََّكَرْيِنَء)ل يف ــــــمد الزم كلمي مثق    

 .ــــنـــبعدهــــــــا حـــرف ساكـــــــــــــــــــــــــــألن  (آْلآَنَء)مد الزم كلمي خمفف يف 

 .دــــــــــــــــــــدون مـــــ، ب(فـــزة واأللــــاهلم)ني ــبفتنطــــق ل ــــزة الوصــهم لــسهُت(: وجه التسهيل)أو -

 .دم يف األداءــــ، وهو املقوىـــأق( دالـــاإلب)وجه و-

 (:ْسمال ا)، هناك طريقتان للبدء يف [66: احلجرات ] {اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإمَياِن ْسُمااِلِبْئَس } :يف قوله تعاىل :مالحظـــــــــــــــة 
o ُ(.الوصل اليت قبل وبعد الالم يهمزت)مع حذف  (مكسورة المـــال)ــبدأ بي 
o  (.همزة الوصل اليت بعد الالم)وحذف ( كسر الالم)مع  (هزة الوصل)ــببدأ ُيأو 

 : يل همزة الوصل من الجزريةدل
 مــــضيإن كان ثالث من الفعل  وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم

 االمساء غري الالم كسرها ويف ح ويفـواكسره حال الكسر والفت

 نيتــــــــــم مع اثنـــــــــرأة واســــــــوام نيـــــــــرئ واثنـــة امــــــــن مع ابنــــــاب
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 .ما هي همزة الوصل، وما املواضع اليت توجد فيها   : اسئلة
 .بني املواضع اليت تفتح هزة الوصل فيها واليت تكسر وتضم فيها   

 :مفردات يجب على القارئ أن يراعيها لحفص
 [يــــــــــاعجمء]: {         } [44: فصلت] ،اـــفيه ةـــــزة الثانيــل اهلمــسه. 
 [اــــــــــــجمراه :]{           } [46: هود] ،ضعورآن كله إال هذا املـوليس له إمالة يف الق ،اــهفي اءرـــالف بعد ــال األلــأم. 
 [فـــــــــــــــــــضع]: {ًَّةــَوَشْيَب اــًَضْعفوٍَّة ــــِد ُقـْعَل ِمْن َبــمَّ َجَعـُقوًَّة ُث َضْعٍف ِدـْن َبْعــَل ِمـمَّ َجَعـُث ٍفـَضْعْم ِمْن ــِذي َخَلَقُكــاللَُّه ال} [24: الروم] ،

 .ةــيف سورة الروم يف مواضعها الثالث[ ضعف]يف ضاد  له الفتح والضم
 ينطق فيها بالســـني أو الصــــادعــــع مواضـــــرآن أربــــــــيف الق ،: 

 { }   [242: البقرة]  فقط بالســـــنيفيها  وينطق. 
 {   }  [62: األعراف]   فقط بالســـــنيوينطق فيها. 
 {  }  [62: الطور]  السني والصاد حلفص فيها. 
 {  } [22: الغاشية]   فقط ـــــادبالصـوينطق فيها. 
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 :هـــــــــــــــــــــــــتنبي

اء والرتقيق والتفخيم إن معرفة كيفية اإلدغام واإلخف: واآلن أقول لك. قد علمت مما تقدم أن التجويد واجب وعرفت حقيقته

على النطق بهذه  حتى ميكنه تقويم لسان الطالب ،ال تدرك إال بالسماع واإلمساع ،مشام والتسهيل واإلمالة وحنوهاوالروم واإل

ألن صحة  ؛من ذلك يتبني لك أن التلقي املذكور واجب. وميكنك االحرتاز من اللحن واخلطأ يف كتاب اهلل الكريم ،األحكام

ألن صحة السند من أهم ؛ رة أمر ضروري للكتاب العزيزتعن جربيل عن رب العزة عزوجل بالصفة املتوا السند عن النيب 

 :أركان للقراءة ثالثةأركان القراءة الصحيحة و

 .السند وتواتر صحة [6]

 .موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيًفا [2]
 .موافقتها للرسم العثماني ولو احتماال [3]

 ،،،مــــــــــواهلل أعل ،وهذا ما فتح اهلل به
 

 

 

 

  

 
 حماضرات تعاىل تلخيصم حبمد اهلل ــت 

 (رآنـــــــــــــــــــــــد القــــــــان يف جتويـــــــــهالرب)
 أن يكون خالًصا لوجهه الكريم، وعلمـًا لأسنواهلل 

ري ــا باخلـودع ،هــر فيـرأة ونظـــل من قــه كــب ُعــِفتنَي
راج ـــم يف إخــن ساهـــل مــه، وكــــه، وشارحــــملؤلف

 أو تدقيــــق إمالئي ل بتفريـغ أو تلخيـصــــهذا العم
 ..نيـــــــــــــــــــــــآم ..نيـوسائر املسلم ،وإخــراج أو تنسيـــق

ا حممد وعلى آله وصحبه ـوصلى اهلل على سيدن
  .، واحلمد هلل رب العاملنيأمجعني

 ن
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